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Sfânta Icoană  
de pe coperta primă  
am preluat-o de aici1  

și a fost pictată  
de Mihalis Alevizachis 

[Μιχάλης Αλεβυζάκης]  
din Creta2.  

 

                                           
1 A se vedea:  
https://s-media-cache-

ak0.pinimg.com/564x/07/c4/38/07c4386709887fc2068b5ce
12075ff0d.jpg.  

2 Blogul său:   
https://iconsalevizakis.wordpress.com/ și saitul său 

de prezentare:   
http://www.iconsalevizakis.com/.  
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10. 10, 22 martie 2016, zi înnorată, de marți. A 
131-a carte TPA la nivel online: Twitter pentru azi (vol. 
6). Are 100 de pagini și o puteți downloada de aici: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/twitte
r-pentru-azi-vol-6/. 

 

 
 
10. 13, 22 martie 2016. A 132-a carte TPA la nivel 

online are 190 de pagini și se numește: Vorbiri de 
Facebook (vol. 3). Poate fi downloadată de aici: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/vorbi
ri-de-facebook-vol-3/. Le-am publicat pe ambele 
până în ora 10.  
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8. 16, joi, zi înnorată după ploaia de ieri. 24 
martie 2016. Când Dumnezeu, prin Arhanghel, Și-a 
binevestit întruparea, tot atunci Și-a zămislit trupul 
în pântecele Preacuratei Fecioare. Discuție detaliată 
în predica praznicului:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/24/
predica-la-bunavestire-25-martie-2016/.  

 
* 

 
11. 45, vineri, Bunavestire, cer înnorat care în- 

cearcă să se lumineze. Predica Duminicii a 2-a din 
Postul Mare. Despre cum influențează Biserica 
lumea și creațiile de tot felul, Spovedania e mai 
importantă decât vindecarea trupească, despre 
extremismul religios și Marele Sinod al Bisericii din 
iunie 2016. Aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/25/
predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2016/.  

 
* 

 
Duminică, 13. 44, soare, 27 martie 2016.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Emanuela 

Toma3 sunt dispus pentru dialogul cu dumnea- 
voastră. Despre ce doriți să discutăm? Despre 
studiile dumneavoastră? Despre dumneavoastră? 
Despre cărți, despre lumea de azi, despre credința 
Bisericii? Las subiectul la alegerea dumneavoastră.  

 
* 

13. 50, în aceeași zi.  

                                           
3 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emanuela.toma.52.  
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Dorin Octavian Picioruș: Ce mai faceți, dom- 
nule Marti Picioruș4? Știu că vă promisesem o 
întâlnire, în oraș...Însă, pe de altă parte, mi-ați spus 
că doar tatăl dumneavoastră știe amănunte despre 
problema pentru care v-am sunat. Aveți noi date 
despre numele dumneavoastră de familie5?  

 
* 

 
16. 11, 28 martie 2016, zi de luni, însorită6.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Comunicarea e o pro- 

blemă de caracter. Cel care comunică cu adevărat, 
comunică din conștiința lui, din adâncul ființei sale. 
Pentru că știe că a spune adevărul cuiva e mai impor- 
tant, uneori, decât orice prietenie.  

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    

 
* 

În aceeași zi, 17. 23.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Feminitatea e con- 

tinua pendulare între grațiozitate și slăbiciune. Cu 
cât amabilitatea, dorința de dialog și puterea de 
înțelegere crește într-o femeie, cu atât slăbiciunile ei 
intră în penumbră. Pentru că ne plac femeile care 
gândesc, care seduc, care te acaparează atunci când 
discuți cu ele. Când slăbiciunile lor de tot felul ies la 

                                           
4 Idem: https://www.facebook.com/marti.piciorus.  
5 Ora 10. 03, 28 martie 2016. Nu a vrut niciunul să îmi 

vorbească. Fapt pentru care i-am scos afară din cercul meu 
de prieteni.  

6 De aici încolo mesajele mele vor fi publice și nu 
private, ca până acum.  
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suprafață, femeile sunt ori frivole, ori clinice. Însă în 
ambele cazuri femeia nu mai e tratată ca un partener, 
ci ca un obiect sau ca un sub-om.  

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

Marți, zi înnorată, ora 13.07, 29 martie 2016.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Cred în cuvântul scris, 

pentru că și Dumnezeu crede în el! Dumnezeiasca 
Scriptură și întreaga Tradiție a Bisericii e scrisă, ea 
fiind în cuvinte și mai presus de cuvinte. Tocmai de 
aceea aleg să scriu în fiecare zi pentru contemporanii 
mei, dar și pentru urmașii mei. Pentru că știu că 
cuvintele rămân. Cuvintele sunt puternice, trec peste 
timp, atunci când sunt rostite cu tot sufletul. Dacă 
nu aș fi avut cărți, dacă nu aș fi citit, aș fi fost plin de 
un prezent alergat, avar ca să aibă. Însă cărțile m-au 
dus până la sufletul unor oameni extraordinari, dum- 
nezeiești, și m-au făcut să sorb din experiența lor ca 
dintr-un izvor rece, proaspăt. Pentru că anii nu strică 
deloc cuvintele, sănătatea lor și curăția pe care o au.   

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    

 
* 
 

19. 17, miercuri, 30 martie 2016, o zi cu 20 de 
grade la amiază.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Facebookul ne cere să 

avem față. Adică să ne asumăm identitatea. Foarte 
mulți care au venit pe Facebook vor să aibă doar poze 
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pe acest canal de socializare, dar nu și identitate. Ca 
să ai identitate trebuie să demonstrezi că faci ceva, 
că gândești, că ai sentimente nobile, că știi să 
dialoghezi, că știi să fii responsabil și că empatizezi 
cu viața altora. Fapt pentru care, în mod disciplinat, 
de fiecare dată, am împărtășit cu cei de aici cărțile și 
predicile mele. Pentru că acestea reprezintă ceea ce 
sunt eu și modul cum văd eu lumea. Însă n-am avut 
parte de prea mult dialog (nu din cauza mea!), 
pentru că oamenii doresc ca eu să dau laic la o poză 
sau la un comentariu, dar nu să discutăm în mod 
profund diverse lucruri. Însă, pentru mine, acest loc 
poate fi o agoră a tuturor, un punct de întâlnire și de 
recunoaștere reciprocă. Eu am ce dărui...Cine vrea să 
mi se dăruie?!  

 
Apreciat de Lucian Ion Marin. Și a distribuit 

acest articol.  
 
Lucian Ion Marin: Foarte bine exprimat. Cu 

echilibru și Adevar!  
 
 

* 
15. 18, joi, + 25 de grade, 31 martie 2016.  
 
Predica la Duminica a 3-a din Postul Mare:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/31/pr

edica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2016/. 
Despre adevărata Biserică și despre scopul vieții 
noastre pe pământ, acela de a ne sfinți viața. 

 
Apreciat de Lucian Ion Marin.  
 

* 
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1 aprilie 2016, soare, zi de vineri, ora 11. 26.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Alergarea interioară e 

mult mai mare decât cea exterioară. Chiar dacă nu 
mai alergăm mult, pentru că am devenit comozi, 
alergăm mult în sufletul nostru. Ne ducem cu mintea 
până departe, vrem multe, ne întrebăm despre mul- 
te. De aceea, adesea, alergăm în mintea noastră...și, 
când ne oprim, ca să contemplăm ceva anume, asta 
ne umple de bucurie. De o bucurie care ne pune din 
nou în alergare, în entuziasm.  

 
Apreciat de Lucian Ion Marin.  

 
* 

Sâmbătă, soare cu vânt prielnic, 2 aprilie 2016, 
ora 13. 54. Sunt + 12 grade.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Impostura, în teolo- 

gie, se numește înșelare. Cine e înșelat de demoni și 
are o perspectivă teologică și o experiență pătate de 
o anume înșelare/ părere greșită, acela ne oferă o 
învățătură deformată a Bisericii. Tocmai de aceea, 
pentru a nu avea derapaje imense de la teologia Bise- 
ricii, trebuie să stăm în perimetrul surselor Tra- 
diției. Adică să fim credincioși Scripturii și Sfinților 
Părinți. Dar Scripturii și Părinților cunoscuți în ori- 
ginal și nu în traduceri care edulcorează textul.  

 
Apreciat de Lucian Ion Marin.  
 

* 
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Duminică, ora 16 și ceva, 3 aprilie 2016, Lucian 
Ion Marin7, din Râmnicu Vâlcea, a apreciat contul 
meu de Facebook.  

 

 
 

Dorin Octavian Picioruș (17. 28): Bună ziua, 
domnule Lucian Ion Marin! Și vă mulțumesc că sun- 
teți un cititor „Teologie pentru azi”. Vă ocupați cu 
pictura sau predați altora despre pictură? (mesajul 
meu de întâmpinare a fost apreciat de convorbitorul 
meu; iar pe 26 aprilie 2016 de Petruța Andriescu8) 

Lucian Ion Marin: Mulțumesc Părinte-Profesor 
pentru apreciere! Nici eu nu știu...dar pot spune că 
sunt jurnalist și că am cântat 10 ani [în] corul Filar- 
monicii și acum în corul Arhiepiscopiei Râmni- 
cului. Am lucrat ca reporter cultural la "Curierul de 
Râmnic" . Îmi găsiți acolo articolele, în arhiva online 
a ziarului, dacă vă interesează...Am publicat edito- 
riale și în Starea Națiunii9, o platformă online care[,] 

                                           
7 A se vedea:  
https://www.facebook.com/lucianion.marin.  
8 A se vedea:  
https://www.facebook.com/andriescupetruta.    
9 Idem: 
https://www.facebook.com/stareanatiunii/?hc_locati

on=ufi.  
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imediat dupa alegerile prezidențiale din 2014[,] a fost 
desființată. Câteva dn acele editoriale s-au păstrat pe 
wall-ul pesonal de pe facebook și în arhiva grupului 
"Capela"... 

Știu că vreau să mă întorc la pictură, în care, 
mărturisesc, am credința ca mă pot regăsi cu adevă- 
rat pe mine și Harul pe care l-am primit de la Dum- 
nezeu. Însă, existența de zi cu zi, jocul supraviețuirii 
în lumea de azi, nu îmi permite sa fac, încă, acest pas 
hotarâtor în viața mea. 

Lucian Ion Marin: Nu predau nimic...nu am 
această calitate...dar îmi exprim cu sinceritate opinia 
...de fapt, mă gândesc uneori că aș putea să încerc, 
acum la 60 de ani, să dau examen la facultatea de 
Istoria artelor, secția critică de artă, la Timișoara. 

Dorin Octavian Picioruș (18. 51): Mulți ani 
înainte, domnule Lucian! Și vă mulțumesc pentru 
detaliile vieții dumneavoastră pe care mi le-ați îm- 
părtășit. Nici eu nu predau la vreo instituție, nu sunt 
„profesor”, ci sunt doar Preot și Doctor în Teologie, 
dar îi învăț zilnic pe oameni, la nivel online, prin 
cărțile și scrierile mele. Cred că facem același lucru, 
în esență, la nivel online, suntem o fereastră către 
oameni.  

Lucian Ion Marin: Vă mulțumesc pentru sin- 
ceritate și prietenie! Multă sănătate vă doresc și eu! 

Dorin Octavian Picioruș (18. 55): Și eu vă mulțu- 
mesc pentru explozia de comentarii și aprecieri din 
această seară!  

Lucian Ion Marin: Nu sunt tot timpul așa! Se 
mai întâmplă!  

  
* 

Tot pe 3 aprilie 2016, la ora 17. 41.  
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Dorin Octavian Picioruș: Pe You Tube există 
mai multe videouri cu străini care au vizitat România 
și s-au arătat impresionați de țara noastră. Care și-au 
mărturisit în mod cinstit impresiile. Văzându-i, mi-
am dat seama că trebuie să vedem România prin 
ochii unui străin sau ca ai unui străin, dacă vrem să 
ne placă foarte mult țara noastră. Adică să privim 
România cu impresia profundă că fiecare loc pe care 
îl vizităm din ea e unic și nu se mai găsește în nicio 
altă parte a lumii. 

 
Apreciat de Lucian Ion Marin și Pr. Cristian 

Anca.   
 

* 
 

...Și a urmat o prezență explozivă a lui Lucian 
Ion Marin pe peretele meu10. M-a introdus în două 
grupuri de pe Facebook (fără să i-o cer), mi-a scris 
două comentarii la articolul de întâmpinare al lui, 
am primit mai multe aprecieri din partea sa, apoi m-
a întâmpinat în grupul său Capela:  

 

 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc pentru 

primirea călduroasă în grupurile dumneavoastră de 

                                           
10 E vorba de 3 aprilie 2016, zi de duminică.  
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pe Facebook, domnule Lucian Ion Marin11! Și, totoda- 
tă, pentru dedicația muzicală de deasupra! Aveți gus- 
turi muzicale alese (19. 06).  

 
* 

 
4 aprilie 2016, luni, soare, 11. 23.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Ca să poți să admiri pe 

cineva trebuie să fii un om conștient de propria ta 
valoare. Pentru că admirația constă tocmai în înțele- 
gerea valorii profund umane a celui pe care îl admiri. 
Nu poți admira pe cineva pentru că „îți place” ceva 
de la el, ci îl admiri pentru tot ceea ce face și este, 
pentru că înțelegi că la baza creației lui stă o lume 
profundă, serioasă, plină de originalitate. Pentru că 
el este acea lume. 

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca și Lucian Ion 

Marin.  
* 

În aceeași zi:  

 
* 

                                           
11 Elena Popa îl cunoaște pe Lucian Ion Marin, cf.  
http://www.criterii.ro/index.php/en/valcea/7638-

primarul-penal-francu-va-iesi-in-public-de-halloween-
costumat-in-fantoma, ca actor și jurnalist.  
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5 aprilie 2016, zi de marți, 15. 51, + 26 de grade.  
 
Dorin Octavian Picioruș: „Dezgolirea de iarnă” 

a însemnat mersul cu capul gol chiar și la -15 grade, 
cu o geacă de toamnă pe ei, fiind iresponsabili, până 
în pânzele albe, față de sănătatea lor. „Dezgolirea de 
primăvară” înseamnă exhibarea fără menajamente a 
sexualității, arătarea tatuajelor, a stării de bine, ca 
sărire la mâneca scurtă de când s-a arătat soarele mai 
cu putere. Dezgolirea de iarnă face din iarnă toamnă, 
pe când cea de primăvară, face din primăvară o vară 
caniculară. Și prin asta oamenii arată că se grăbesc, 
că vor să ardă etapele, însă iarna vine la timpul ei, și 
la fel și vara. Numai că graba noastră arată că nu mai 
suportăm normalitatea anotimpurilor, că nu mai su- 
portăm să așteptăm...să vină un anotimp. Pentru că 
ne-am învățat să mâncăm pepeni și banane iarna, 
aduse din țări calde și dogoritoare. Însă anotimpurile 
nu le putem schimba după cum vrem noi! Și pentru 
că nu le putem schimba, ne comportăm față de ele 
cu insolența că putem învinge gerul sau insolația.   

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 
Pe 5 aprilie 2016, pe la ora 19, i-am spus lui 

Lucian Ion Marin că nu doresc să îmi impună pe 
peretele meu gusturile sale, ci cu el accept numai un 
dialog onest. Pentru că îmi citase două articole pe 
perete și eu le-am trecut ca ascunse în cronologie. S-
a supărat, mi-a scris la nervi...și dimineața, pe 6 
apilie, l-am găsit retras din cercul meu. O alegere bu- 
nă...  

* 
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6 aprilie 2016, zi de miercuri, 19.03, 26 de grade:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Dialogul e o realitate 

plăpândă între oameni atâta timp cât el nu are un 
fundament stabil. Și fundamentul dialogului e acela 
că el e o necesitate, pentru că sporește cunoașterea 
dintre noi, dar, în același timp, e o necesitate care se 
bazează pe experiența proprie. Nu pot vorbi cu tine 
despre lucruri pe care nu le știu foarte bine, care nu 
mă interesează, pe care nu le cunosc. Ci dialoghez 
despre lucrurile care mă străbat tot timpul și care 
formează viața mea. De aceea, eu aștept de la 
interlocutorul meu același gen de experiență: trăită, 
care îl reprezintă, care e una cu el. Pentru că nu mă 
interesează informații citite de el sau aflate de la alții, 
ci crezurile lui, certitudinile lui. Adică ceea ce e în 
mod fundamental omul din fața mea. Dacă nu e 
dispus spre acest dialog, spre dialogul existențial, cu- 
vintele noastre se transformă într-o enervare în doi. 

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    

* 
 

Vineri, soare, 7 aprilie 2016, 13. 13:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Uniunea Europeană, 

pentru mulți români, înseamnă a munci unde vrei în 
Europa. Ideea că poți pleca și că poți munci oriunde 
a creat ideea că ceea ce contează e binele financiar 
personal. Neglijându-și casele și familiile de aici, din 
cauza sărăciei sau a avariției, românii pleacă în alte 
țări pentru ca să muncească „pentru ei”, implicit și 
pentru acele țări. Însă ceea ce contează e „pentru 
noi”. Însă acest „pentru noi” deznaționalizează mulți 
români. Îi smulge din România pentru a nu-i mai lăsa 
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să se răsădească niciunde. Căci românii ajunși pentru 
mai mulți ani în străinătate doar pe premise finan- 
ciare sunt niște nomazi care nu își găsesc locul. 
Interior ei sunt nomazi români și nu italieni, greci, 
englezi. Și eu cred că folosul lor material și financiar 
e mult mai mic pe lângă ceea ce pierd ca oameni. Și 
ei își vor da seama, într-un târziu, de acest lucru. 

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 
Cer înnorat, frig, 10 grade, vineri, 8. 39. Cărțile 

Bisericii nu se pot înțelege decontextualizat. Ele nu 
pot fi rupte de arealul Bisericii și înțelese separat de 
ea. A se vedea predica la Duminica a 4-a din Postul 
Mare: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/08/predi
ca-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2016/. 

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.   
 

* 
Duminică, ora 5 și ceva dimineața. 10 aprilie 

2016.  

 
E prima filă video pe care am șeruit-o pe 

Facebook. O voce incredibilă. Mai apoi am găsit și 
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alte înregistrări cu ea și cred că e penticostală. Am 
văzut-o cântând într-o biserică penticostală româ- 
nească din America.  

 
* 
 

Cer înnorat, vreme ploioasă, 11 aprilie 2016, zi de 
luni, 16. 53.   

 
Dorin Octavian Picioruș: Conferința ortodoxă 

este un subiect teologic aprofundat în zile la rând, pe 
care îl expui public spre binele tuturor. Adică trebuie 
să scrii un text, cu multe note de subsol, care să 
ateste că tu ai muncit, că ai cercetat subiectul, că îl 
știi într-o anume măsură. Și el trebuie receptat ca 
atare: ca o muncă în folosul comunității Bisericii, ca 
un rod al experienței tale teologice și al vieții tale du- 
hovnicești.  

Prelegerea trebuie să învețe, să retușeze și să 
întărească convingerile teologice ale publicului as- 
cultător. Întrebările de după trebuie să se refere 
strict la temă.  

Cam așa ar trebui să se muncească pentru o 
conferință și cam așa ar trebui să se comporte 
publicul care ascultă o conferință ortodoxă.  

Însă realitatea nu are, adesea, mai nimic de-a 
face cu ceea ce trebuie să fie o conferință. În realitate, 
„conferențiarii” ortodocși vin nepregătiți, fără nicio 
muncă de cercetare, vorbind din amintiri, iar publi- 
cul întreabă ce îl doare, fără să îi pese de expunerea 
ca atare.  

Pentru că, în realitate, nu există „conferențiari 
ortodocși” și nici „conferințe ortodoxe”.  
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Conferențiarii se fac prin multă muncă, pe când 
conferințele au nevoie de un public teologic și nu de 
orice fel de public.    

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.   
 

* 
 

9. 26, marți, 12 aprilie 2016, zi înnorată.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Acum 10 ani, când 

începea onlineul românesc, ortodocșii care doreau să 
scrie bloguri trăgeau cu ochiul la Teologie pentru azi, 
pentru ca să vadă cum trebuie să editeze, cum să 
pună o fotografie, cum să comenteze un eveniment, 
cum să scrie un articol, ce înseamnă o predică în 
online. Au învățat să pună fotografii, să se scalde în 
videouri, să publiciteze evenimente...dar nu au învă- 
țat să muncească, să aibă conștiință, să fie ei înșiși. 
Nu au învățat să facă muncă de cercetare, să gân- 
dească profund, să se dăruie continuu. Adică nu au 
„furat” de la mine și de la soția mea și partea grea a 
muncii noastre online: creația responsabilă. Cea care 
îi modelează cu adevărat pe oameni.  

De aceea, vedem peste tot clone TPA, dar nu și 
creatori de online ortodocși. De ce? Pentru că e greu 
să muncești continuu, la parametri înalți, în mod 
gratuit, spre folosul oamenilor. Pentru că nu vor să 
își asume rolul de povățuitori reali și echilibrați ai oa- 
menilor, de călăuzitori onești ai oamenilor în căută- 
rile vieții lor. 

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.   
 

* 
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În aceeași zi, 13. 52. A apărut soarele.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Traduceri recente: 
Apocalipsis 13:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/11/a

pocalipsis-13-cf-byz/.  
Apocalipsis 19:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/12/

apocalipsis-cap-19-cf-byz/.  
Psalmul 14:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/12/

psalmul-14-cf-lxx/.  
Psalmul 15:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/12/

psalmul-15-cf-lxx/.  
 
Ca să vedeți diferențele, citiți traducerile mele 

față în față cu ediția scripturală pe care o aveți acasă! 
 
Apreciate de Pr. Cristian Anca.   
 

* 
 
Soare, 8. 48, miercuri, 13 aprilie 2016.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Ultimul capitol al 

Dumnezeieștii Scripturi: Apocalipsis 22.  
În traducerea mea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/13/

apocalipsis-cap-22-cf-byz/. 
 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
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15. 13, cer înnorat, zi de joi, 14 aprilie 2016.  
 
Dorin Octavian Picioruș: În predica pentru du- 

minică, pe care o voi publica mâine, am vorbit despre 
valoarea reală a omului. Care e dată de munca și de 
slujirea lui, de smerenia și de dragostea lui pentru 
Dumnezeu și pentru oameni. Pentru că Dumnezeu 
ne cheamă la o slujire jertfelnică în Biserică, la una 
care îi îmbrățișează iubitor și responsabil pe toți.   

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.   
 
 

* 
 

10. 03, 15 aprilie 2016, zi de vineri, cu soare.  
 
A sluji înseamnă a fi mereu altul. Predica Dumi- 

nicii a 5-a din Postul Mare:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/15/

predica-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

Soare, duminică, 27 de grade, 17 aprilie 2016, 16. 
36:   

 
Dorin Octavian Picioruș: Rugăciunea în tăcere 

e o mare liniștire interioară. Fără ea nu știm nimic 
din isihia ortodoxă. Există însă și o tăcere răută- 
cioasă, plină de resentimente, care nu vrea să comu- 
nice, dar există și o tăcere rușinoasă, care nu știe cum 
să înceapă un dialog. Când nu știi ce să spui, taci, sau 
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îți cauți cuvintele. Sau atunci când ești prins într-un 
moment nepotrivit, tăcerea e intimidată, e plină de 
fâstâceală, de greutatea neprevăzutului. Însă, cu 
siguranță, urăsc tăcerile reci ale urii. Ele sunt iaduri 
deschise, desfundate. N-avem nevoie de o asemenea 
siberie în inima noastră.   

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

21. 33, 19 aprilie 2016, zi de marți.  
 
Dorin Octavin Picioruș: Cel care te învață să 

gândești e omul care îți vrea binele real. Pentru că el 
te introduce în propriul tău mod de a vedea lucrurile. 
Cel care te călăuzește în gândire e omul care te ajută 
spre adevăr. Cel care te luminează în gândire e omul 
care te face să înaintezi în adevăr. Și cel care te lumi- 
nează în gândire e omul duhovnicesc. Fără el nu poți 
să știi frumusețea adevărului.  

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.   
 

* 
 
18. 07, 21 aprilie 2016, soare, zi de joi:  
 
Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/21/

predica-la-intrarea-domnului-in-ierusalim-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
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25 aprilie 2016, zi de luni, ploioasă. Lunea Mare.  
 
Programul Sfântului și Marelui Sinod din Creta:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/25/

programul-sfantului-si-marelui-sinod-din-creta-
2016/.  

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

28 aprilie 2016, Joia Mare, zi cu soare, 21 de 
grade, 14. 49:  

 
Hristos a înviat! La mulți ani tuturor și să aveți 

parte de multă pace și bucurie în aceste zile sfinte de 
praznic! Aceasta e predica mea pentru Învierea 
Domnului:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/04/28/
predica-la-invierea-domnului-2016/.  

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

13.03, 30 aprilie 2016, Sâmbăta Mare, soare, 16 
grade.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Liturghia Sfântului 

Vasilios cel Mare, unită cu Vecernia, din Sâmbăta 
Mare nu mai are apolis care să amintească de Pati- 
mile Domnului, ci apolisul ei vorbește despre Hristos 
Cel înviat din morți. Pentru că slujba zilei de azi 
vorbește deja despre Învierea Lui, ea lăudând, deo- 
potrivă, Crucea și Învierea Lui.  
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La Ierusalim, peste puțin timp, se va aștepta 
lumina sfântă în Mormântul Domnului, pentru că El 
Se grăbește să ne vestească Învierea Lui cea de a treia 
zi.  

Căci și în Prohod, Maica Lui a cerut Fiului ei 
preaiubit ca să învie grabnic. Iar după Prohod noi am 
cântat „Binecuvântările Învierii”, pentru că nu 
vedem Moartea Lui separată de Învierea Lui. Ci con- 
secința morții și a învierii Lui, a înălțării Lui și a 
șederii Lui de-a dreapta Tatălui este viața întregii 
Biserici.  

Toate Tainele și Slujbele Bisericii ne dăruie 
harul mântuirii lui Hristos. De aceea noi retrăim 
viața Domnului în fiecare zi, pentru că numai prin El 
și cu El noi trăim duhovnicește.  

Vă doresc tuturor multă bucurie, pace și frumu- 
sețe duhovnicească în acest dumnezeiesc praznic al 
Învierii Domnului și vă binecuvintez întru tot lucrul 
bun!  

Hristos a înviat! 
 
Apreciat de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
14. 44, în ziua de Paști, 1 mai 2016. Soare, 20 de 

grade afară.  
 
Vecernia Învierii Domnului de astăzi, de la 

Patriarhia Română. Cu Evanghelia Învierii rostită în 
12 limbi. Aici, în format audio:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/01/
vecernia-invierii-domnului-2016/.   

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

22

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/01/vecernia-invierii-domnului-2016/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/01/vecernia-invierii-domnului-2016/


* 
 

14. 34, Lunea Mare, 2 mai 2016, cerul s-a înnorat. 
Până acum a fost soare. Sunt 19 grade afară.  

 
Predica la 11 ani de la adormirea Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu [4 mai 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/02/

predica-la-11-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2016/. 

 

 
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.   

 
 
* 

Soare și nori, Joia Luminată, 5 mai 2016, 16 
grade, 13. 06.  

 
Predica zilei de mâine, la Izvorul Tămăduirii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/05/

predica-la-izvorul-tamaduirii-6-mai-2016/.  
Mâine, în Bisericile ortodoxe, se va sfinți apa. 

Aghiasma Mică. 
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
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* 
 
13. 45, 7 mai 2016, Sâmbăta Luminată, soare, 18 

grade. 
 
În predica duminicii a doua după Paști:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/07/

predica-la-duminica-a-2-a-dupa-pasti-2016/,  
am vorbit despre Biserică, despre Sfintele 

Icoane, despre Tradiția Bisericii, despre nevoia unor 
traduceri exacte ale Scripturii și ale cărților de cult, 
despre credință și am arătat că sintagma „Toma 
necredinciosul” nu trebuie folosită, pentru că toți 
Sfinții Apostoli au avut nevoie de încredințare din 
partea lui Domnului, asupra faptului că El a înviat 
din morți. 

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.    
 

* 
 

Marți, 18 grade, 10 mai 2016, ora 13. 13. 
 
A 133-a carte TPA este Evanghelia după Ioannis. 

Pe care o puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/

evanghelia-dupa-ioannis/.   
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Apreciată de Pr. Cristian Anca.   
 
În aceeași zi, la ora 13. 16:  
 
Iar aceasta este a 134-a carte TPA la nivel online: 

Cartea Sfântului Profet Sofonias. Pe care o găsiți aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/

cartea-sfantului-profet-sofonias/. 
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Apreciată de Pr. Cristian Anca.   
 
* 

11. 44, 13 mai 2016, vineri, sunt 22 de grade.  
 
Cine sunt Sfintele Femei Mironosițe și despre 

marile binefaceri pe care le aduc în noi Sfânta Spove- 
danie și Sfânta Euharistie:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/13/
predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2016/.  

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.   

 
* 

 
Miercuri, 18 mai 2016, 16 grade, 12.08. 
 
Dorin Octavian Picioruș:  „Lipsesc, din ce în ce 

mai mult în spațiul public, reacțiile argumentate față 
de diverse evenimente și persoane. Evenimentele 
sunt tratate doar epidermic, iar persoanele nu sunt 
văzute în adâncul lor, ci în afirmațiile lor contex- 
tuale.  

Cărțile nu mai sunt comentate, ci sunt repoves- 
tite. Autorii cărților sau ai tablourilor sunt cei care 
stau lângă criticii de artă și ascultă. Pentru că criticii 
sunt aduși să vorbească în locul autorilor. Însă, în 
locul autorilor, nu poate să vorbească nimeni cu ade- 
vărat. Autorul e cel mai avizat critic al său.  

Publicul nu mai aude pentru că iubește sau nu 
mai iubește pentru că înțelege, ci el cumpără.   

Prezentările de carte au ajuns să fie doar pentru 
cumpărat și nu pentru a explica opera și persoana. 
Însă aceste întâlniri cu publicul, mai înainte de toate, 
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ar trebui să fie explicări profunde ale operei și ale 
autorului. O luare a pulsului creației”. 

 
Apreciat de Pr. Cristian Anca și publicitat de 

Teo Busuioc12 din Oradea.  
 
În aceeași zi, la 16. 24. După ce l-am primit pe 

Viorel Olaru13.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Viorel Ola- 

ru, ați învățat limba persană în familie sau doar la 
facultate? Pare interesantă cartea dumneavoastră 
despre mistica persană  

(http://oriens.ro/2013/03/08/lansarea-cartii-
sufism-si-poezie-mistica-in-persia-vezi-video/).  

N-am văzut-o până acum. 
Mesajul meu către Viorel Olaru a fost apreciat 

de Panait Beatrice Nicoleta14 în ziua de 25 mai 2016.   
 
Părintele Viorel Olaru mi-a răspuns la 21. 55, în 

mod privat. Și răspunsul e: a învățat arabă și persană 
la Facultatea de Limbi Străine din București.  

 
* 

19 mai 2015, 14. 15, zi de joi, 20 de grade.  
 
Despre relația vie și continuă cu Dumnezeu. În 

predica pentru duminică:  

                                           
12 A se vedea:  
https://www.facebook.com/teo.busuioc.1.  
13 Idem:  
https://www.facebook.com/viorel.olaru.775.  
14 Idem:  
https://www.facebook.com/beatrice.panait.12.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/19/
predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2016/.   

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 

* 
 

9. 50, vineri, 20 mai 2016, 16 grade.  
 
Predica zilei de mâine, la Sfinții Împărați Con- 

stantinus și Helena:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/20/

predica-la-sfintii-imparati-si-intocmai-cu-apostolii-
constantinus-cel-mare-si-mama-sa-helena-21-mai-
2016/.  

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 

* 
 

14, 12, cer înnorat, 27 mai 2016, zi de vineri15.  
 
Predică la Duminica a 5-a după Paști:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/27/

predica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 
 

* 
Soare după ploaie, 10. 23, joi, 2 iunie 2016.  
 
Predică la Duminica a 6-a după Paști:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/02/

predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-2016/.  
Despre exigențele credinței în lumea noastră. 
 

                                           
15 Am revenit la modul privat.  
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Apreciată de Adelin Cătălin Simion16 și de Pr. 
Cristian Anca. 

 
* 

 
7 iunie 2016, ora 10. 43, marți, zi cu nori și soare.  
 
Predica la Înălțarea Domnului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/07/

predica-la-inaltarea-domnului-9-iunie-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca17.  
 

* 
 

12. 42, vineri, soare, 10 iunie 2016, 24 de grade.  
 
Despre viața duhovnicească și sinodală a Bise- 

ricii, în predica pentru duminică:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/10/

predica-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 

 
* 
 

16. 47, miercuri, soare, 15 iunie 2016, 28 de 
grade. Voi publicita cele 3 cărți publicate azi.  

 
11 elegii (comentariu literar): a 135-a carte TPA 

publicată la nivel online:  

                                           
16 A se vedea:  
https://www.facebook.com/adelincatalin.simion.    
17 Idem: https://www.facebook.com/ancacrist.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/1
1-elegii-comentariu-literar/.  

Un comentariu literar la opera lui Nichita Stă- 
nescu.  

 
 

Epistola întâia către Timoteos: a 136-a carte TPA 
la nivel online. O puteți downloada de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/
epistola-intaia-catre-timoteos/. 

 
Epistola a doua către Timoteos: a 137-a carte 

TPA la nivel online. O găsiți aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/

epistola-a-doua-catre-timoteos/.  

 
Apreciate de Pr. Cristian Anca. 
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* 
 
13. 59, joi, mult soare, 29 de grade, 16 iunie 2016.   
 
Predica la Duminica Cincizecimii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/16/

predica-la-duminica-cincizecimii-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.  

 
* 
 

16. 12, vineri, 17 iunie 2016, 34 de grade.  
 
Predica la praznicul Preasfintei Treimi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/17/

predica-la-praznicul-preasfintei-treimi-2016/.  
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 
 

* 
 

Joi, 23 iunie 2016, ora 10. 19, 30 de grade.  
 
Articolul dedicat Sfântului și Marelui Sinod din 

Creta. Pe care îl actualizez zilnic:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/17/s

fantul-si-marele-sinod-din-creta-iunie-2016/.  
 
Predica Sfântului Antim Ivireanul la pomenirea 

Sfântului Mare Mucenic Dimitrie (26 octombrie): 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/23/sfant
ul-antim-ivireanul-predica-la-sfantul-mare-
mucenic-dimitrie-26-octombrie/.  
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Ambele apreciate de Pr. Cristian Anca. 
 
La 13. 55, 33 de grade:  
 
Predica zilei de mâine, la nașterea Sfântului 

Profet Ioannis Botezătorul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/23/

predica-la-nasterea-sfantului-profet-ioannis-
botezatorul-24-iunie-2016/.  

 
Apreciată de Pr. Cristian Anca.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 

mos, Părinte Cristian Anca, pentru aprecierile dum- 
neavoastră18! E semn că le-ați citit... 

Cristian Anca: Și eu vă mulțumesc pentru 
munca de evanghelizare pe care o faceți în mediul 
virtual...  

 
* 
 

12. 31, sâmbătă, 25 iunie 2016.  
 
Predica zilei de mâine, la Duminica tuturor 

Sfinților: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/25/predi
ca-la-duminica-intaia-dupa-cincizecime-a-tuturor-
sfintilor-2016/.  

* 
 

8. 24, marți, 28 iunie 2016.  
 

                                           
18 A apreciat azi 41 de articole ale mele de pe sau 

publicitate pe Facebook.  
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Predica la pomenirea Sfinților Apostoli Petros 
și Pavlos:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/28/
predica-la-pomenirea-sfintilor-apostoli-petros-si-
pavlos-29-iunie-2016/.  

 
* 

13. 10, sâmbătă, 2 iulie 2016, 31 de grade.  
 
Predica mea la Duminica Sfinților români:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/02/

predica-la-duminica-a-2-a-dupa-cincizecime-a-
sfintilor-romani-2016/.  

* 
 

14. 36, joi, 7 iulie 2016, 25 de grade.  
 
Predica Duminicii a 3-a după Cincizecime:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/07/

predica-la-duminica-a-3-a-dupa-cincizecime-2016/.  
 
 
Apreciată de Pr. Cristian Anca. 
 

* 
 

13 iulie 2016, 12.00, zi de miercuri, 26 de grade.  
 
Despre patriotismul lui Nichita: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/13/r

eintoarcere-la-nichita-38/.  
 

* 
 

8. 41, 14 iulie 2016, zi de joi, 22 de grade.  
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Psalmul 117, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/14/

psalmul-117-cf-lxx/.     
 
11. 45, în aceeași zi:  
 
Predica pentru Duminica a 4-a după Cinci- 

zecime: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/14/predi
ca-la-duminica-a-4-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
Predica a fost apreciată de Pr. Cristian Anca. 

 
* 

 
Luni, 8. 43, 18 iulie 2016, 19 grade.  
 
Predica Sfântului Antim Ivireanul la adormirea 

unei doamne credincioase:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/18/s

fantul-antim-ivireanul-predica-la-adormirea-unei-
doamne-credincioase/. 

 
* 
 

14. 30, 19 iulie 2016, nor și răcoare de ploaie, 25 
de grade  

 
Predica mea pentru ziua de mâine, la pome- 

nirea Sfântului Profet Iliu Tesvitis:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/19/

predica-la-sfantul-profet-iliu-tesvitis-20-iulie-2016/.  
 

* 
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13. 38, 21 iulie 2016, joi, mult soare, 27 de grade.  
 
Predica Duminicii a 5-a după Cincizecime:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/21/

predica-la-duminica-a-5-a-dupa-cincizecime-2016/.    
 
La 20. 33. Un articol personal la împlinirea 

vârstei de 65 de ani a Patriarhului României:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/21/l

a-65-de-ani/.  
 

* 
9. 45, vineri, 22 iulie 2016, 25 de grade.  
Un Cuvânt al Sfântului Antim Ivireanul la 

Parastasul unei doamne credincioase:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/22/

sfantul-antim-ivireanul-cuvant-la-parastasul-unei-
doamne-credincioase/. 

 
Psalmul 120, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/22/

psalmul-120-cf-lxx/. 
 

* 
 
23 iulie 2016, zi de sâmbătă, 30 de grade la ora 

12.00, ora 13.00. Articolele zilei pe TPA.  
 
Vizualizarea poetică la Nichita:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/23/

reintoarcere-la-nichita-41/.    
 
Psalmul 122, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/23/

psalmul-122-cf-lxx/.     
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Psalmul 123, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/23/

psalmul-123-cf-lxx/.  
 

* 
 
Duminică, 24 iulie 2016, 14. 09, 30 de grade la 

ora 14.00.  
 
O altă predică la Nașterea Domnului a Sfântului 

Antim Ivireanul. În formă actualizată:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/24/

sfantul-antim-ivireanul-o-alta-predica-la-nasterea-
domnului/.  

 
* 
 

Luni, 25 iulie 2016, ora 10. 10, 26 de grade la ora 
10.00.  

 
Psalmul 124, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/25/

psalmul-124-cf-lxx/.   
 
Psalmul 125, cf. LXX19:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/25/

psalmul-125-cf-lxx/.  
 

* 
 

Marți, 26 iulie 2016, 9. 29, 26 de grade la ora 
9.00.  

 
Psalmul 126, cf. LXX:  

                                           
19 Ora 10, 16: din nou fără prieteni și în regim deschis.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/26/
psalmul-126-cf-lxx/.  

 
O altă predică a Sfântului Antim Ivireanul la 

Intrarea Domnului în Ierusalim:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/26/

sfantul-antim-ivireanul-alta-predica-la-intrarea-
domnului-in-ierusalim/.  

 
Psalmul 130, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/26/

psalmul-130-cf-lxx/.  
 
La 20. 05:  
 
Detalii despre prima mea conferință online:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/26/

prima-mea-conferinta-online/.  
 
La 20. 27:  
 
Voi edita în curând și Didahiile Sfântului Antim 

Ivireanul în formă actualizată: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/26/

didahiile-sfantului-antim-ivireanul-in-forma-
actualizata/.   

 
* 
 

9.00, 27 iulie 2016, zi de miercuri, 24 de grade.  
 
 Sfântul Antim Ivireanul, Predică despre pocăi- 

nță: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/sfant
ul-antim-ivireanul-predica-despre-pocainta/.  
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Psalmul 131, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/

psalmul-131-cf-lxx/.  
 
9. 10:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Opiniile avizate sunt, 

în general, puține. Onlineul creează iluzia faptului că 
toți au ceva de spus, că toți spun. Însă lucrurile nu 
stau așa! Sunt puțini cei care au ceva de spus în on- 
line. Majoritatea repetă, plagiază, se propune în mod 
fals. Pentru că opiniile trebuie să aibă în spate o ex- 
periență reală, o muncă de cercetare aparte, o gân- 
dire profundă. 

 
11. 43: 
 

 
 
A 138-a carte TPA conține prima mea conferință 

la nivel online: „Despre nimic”. O conferință teolo- 
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gică și interdisciplinară. O puteți downloada de aici: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/despr
e-nimic-conferinta-online/.  
 

 
* 

9. 16, joi, 28 iulie 2016, 24 de grade la ora 9.00.  
 
Psalmul 134, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/28/

psalmul-134-cf-lxx/.    
 
13. 07:  
 
Predică la Duminica a 6-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/28/predi
ca-la-duminica-a-6-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

29 iulie 2016, zi de vineri, 10. 20, erau 27 la grade 
la ora 10.00.  

 
Prima predică la Înmormântare a Sfântului 

Antim Ivireanul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/29/

sfantul-antim-ivireanul-prima-predica-la-
inmormantare/, și Psalmul 135, conform LXX, unde 
se subliniază în mod constant mila lui Dumnezeu 
față de oameni:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/29/
psalmul-135-cf-lxx/. 
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A doua parte, în traducerea mea, a Enciclicei 
Sfântului și Marelui Sinod din Creta:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/29/
enciclica-sfantului-si-marelui-sinod-al-bisericii-
ortodoxe-iunie-2016-2/.  

 
* 

14. 22, duminică, 31 iulie 2016, 33 de grade la ora 
14.00.  

 
Psalmul 138, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/31/

psalmul-138-cf-lxx/.  
 

* 
 
9. 55, 2 august 2016, marți, 25 de grade la ora 

9.00.  
 
Psalmul 143, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/02/

psalmul-143-cf-lxx/ .        
 
Psalmul 144, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/02/

psalmul-144-cf-lxx/.  
 

* 
 

13. 10, 3 august 2016, s-a înnorat deodată, 26 de 
grade la ora 13.00.  

 
Predică la praznicul transfigurării Domnului [6 

august 2016]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/03/
predica-la-praznicul-transfigurarii-domnului-6-
august-2016/.  

 
* 

 
Joi, 10.00, 4 august 2016, 25 de grade.  
 
Psalmul 146, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/04/

psalmul-146-cf-lxx/.  
 
14. 21:  
 
Predică la Duminica a 7-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/04/predi
ca-la-duminica-a-7-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 

 
Sâmbătă, 14. 05, 6 august 2016, 32 de grade la 

ora 14.00.  
 
Psalmul 148, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/06/

psalmul-148-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/06/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-1/.  
 

* 
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Duminică, 15. 43, 7 august 2016, 33 de grade la 
ora 15.00.  

 
Recunoaștere facială:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/07/

recunoastere-faciala/. 
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/07/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
2/.  

 
* 
 

Luni, 13. 21, 8 august 2016, 27 de grade la ora 
13.00.  

 
Psalmul 149, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/08/

psalmul-149-cf-lxx/.   
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/08/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-3/.  
 

* 
 

11. 12, 9 august 2016, zi de marți, 26 de grade la 
ora 11. 00.  

 
Psalmul 150, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/09/

psalmul-150-cf-lxx/.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [4]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/09/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
4/. 

 
Sfântul și Marele Sinod al Bisericii din Creta a 

dat mărturia Bisericii și nu a fost unul „tâlhăresc”: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/09/sino
d-talharesc/.  

 
21. 45:  
 
Psalmul 151, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/09/

psalmul-151-cf-lxx/ .    
 
* 
 

10 august 2016, 8. 58, miercuri, 19 grade.  
 
O paralelă între Nichita și Arghezi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/10/r

eintoarcere-la-nichita-44/.  
 
Psalmul 19, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/10/

psalmul-19-cf-lxx/.  
 
20. 31:  
 
Cum arată dialogul autentic din perspectiva 

Preotesei Gianina Picioruș, soția mea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/10/

despre-dialog/.  
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Articol apreciat de Victor-Lucian Georgescu20.  
 
20. 36:  
 
Cântări, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/10/

cantari-cap-2-cf-lxx/.  
 

* 
 
11 august 2016, ora 14. 27, joi, 33 de grade la ora 

14.00.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/11/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-5/.    
 
Fotograful oficial:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/11/f

otograful-oficial/.  
 
Predică la Duminica a 8-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/11/predic
a-la-duminica-a-8-a-dupa-cincizecime-2016/. 

 
* 

Vineri, 12 august 2016, 15. 47, 17 grade, cer 
înnorat, a plouat mult azi-noapte și azi.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [6]:  

                                           
20 A se vedea:  
https://www.facebook.com/victorlucian.georgescu.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
6/.   

 
Cum e cu tulburarea liniștii publice:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/t

ulburarea-linistii-publice/.  
 
Predica mea pentru 15 august 2016, pentru 

praznicul Adormirii Maicii Domnului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/

predica-la-adormirea-nascatoarei-de-dumnezeu-
2016/. 

 
18. 04: Cântări, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/

cantari-cap-8-cf-lxx/.  
 
18. 06: Cântările Dumnezeieștii Scripturi: a 139-

a carte TPA de la nivel online. O puteți downloada 
de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/
cantarile/.  
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* 
Duminică, 15. 08, 14 august 2016, 26 de grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [8]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/14/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
8/.  

 
Oxfordul și femeia:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/14/

oxfordul-si-femeia/.     
 
Psalmul 18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/14/

psalmul-18-cf-lxx/. 
 

* 
 

Marți, 7. 54, 16 august 2016, 19 grade la ora 7.00.  
 
Cântări, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/16/

cantari-cap-4-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [10]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/16/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
10/.  

 
Prapurii romano-catolici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/16/

prapurii-romano-catolici/.  
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* 
 

Miercuri, 17 august 2016, 28 de grade la ora 
14.00, 14. 19.  

 
Predică la Duminica a 9-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/17/predi
ca-la-duminica-a-9-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 

20. 21, joi, 18 august 2016, 24 de grade la ora 
20.00.  

 
A fost restaurată casa memorială a lui George 

Enescu din localitatea Mihăileni, situată în jud. 
Botoșani: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/18/casa-
lui-enescu-din-mihailenii-de-botosani/.   

 
* 
 

9. 48, 19 august 2016, vineri, 27 de grade la ora 
9.00.  

 
Concediu: 

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/19/conce
diu/.  

 
Când ereticii îi vituperează pe alți eretici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/19/

cand-ereticii-ii-vitupereaza-pe-alti-eretici/.  
 
Cântări, cap. 7, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/19/
cantari-cap-7-cf-lxx-2/.  

 
* 
 

19. 33, sâmbătă, 20 august 2016, 30 de grade la 
ora 19.00. 

 
Care este motivul pentru care am început să mă 

tund foarte des:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/20/

la-librarie/.  
 

* 
 

20. 17, luni, 22 august 2016, seară răcoroasă după 
o zi caniculară.  

 
Lista mea neagră de pseudo „comentatori” sau 

despre cum se ratează comunicarea online:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/22/

lista-mea-neagra/.  
 
21. 14, pentru grupul de aici21:  
 
Dorin Octavian Picioruș: Ce li se prezintă, de 

fapt, acestor copii bucuroși de Biserică? Ați putea să 
ne dați, în format audio sau video, conținutul acestor 
slujbe sau cateheze făcute cu copiii? Cred că ar fi 
benefice și pentru alții, din alte parohii...  

 
* 
 

                                           
21 A se vedea:  
https://www.facebook.com/Paltinata/.  
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23 august 2016, 8. 20, marți, 19 grade la ora 8.00.  
 
Internetul a împlinit azi 25 de ani:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/23/

25-de-ani-de-internet/. Iar eu, de aproape 10 ani, 
creez conținut de online. 

 
Cântări, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/23/

cantari-cap-12-cf-lxx/.      
 
Parimiele lui Salomon, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/23/

parimiele-lui-salomon-cap-3-cf-lxx/.  
 

* 
 

13. 12, miercuri, 24 august 2016, 21 de grade la 
ora 13.00.  

 
 Predică la Duminica a 10-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/24/predi
ca-la-duminica-a-10-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

7. 52, 25 august 2016, joi, 20 de grade la ora 7.00.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [16]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
16/.  
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Cântări, cap. 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/

cantari-cap-14-cf-lxx/.  
 

17. 09: Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul,  
Didahiile (prima ediție actualizată):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/

sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-
prima-editie-actualizata/. A 140-a carte TPA la nivel 
online.  

 

 
 

* 
 

9. 08, 26 august 2016, zi de vineri, 20 de grade 
la ora 9.00.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [17]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/26/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
17/.  
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Psalmul 17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/26/

psalmul-17-cf-lxx/.  
 
13. 49: Predică la tăierea capului Sfântului 

Ioannis Botezătorul [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/26/

predica-la-taierea-capului-sfantului-ioannis-
botezatorul-2016/.    

  
* 

 
13. 20, 27 august 2016, zi de sâmbătă, 27 de grade 

la ora 13.00.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/27/

parimiele-lui-salomon-cap-4-cf-lxx/.   
 

* 
 
28 august 2016, zi de duminică, 14. 52, 29 de 

grade la ora 14.00.  
 
Psalmul 20, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/28/

psalmul-20-cf-lxx/.  
 

* 
29 august 2016, luni, 15. 31, 23 de grade la ora 

15.00.  
Parimiele lui Salomon, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/29/

parimiele-lui-salomon-cap-5-cf-lxx/.  
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* 
14. 00, marți, 30 august 2016, 30 de grade.  
Poem clandestin:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/30/

poem-clandestin/.  
 

* 
Miercuri, 9. 33, 31 august 2016, 22 de grade.  
 
Psalmul 23, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/31/

psalmul-23-cf-lxx/.  
 
21. 49: Predică la începutul anului bisericesc [1 

septembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/31/

predica-la-inceputul-anului-bisericesc-1-
septembrie-2016/.  

* 
 

Joi, 17. 03, 1 septembrie 2016, 27 de grade.  
 
Operă și biografie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/01/

opera-si-biografie/.  
 
20: 49: Întâlnirea tinerilor ortodocși din toată 

lumea [București, 1 septembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/01/i

ntalnirea-tinerilor-ortodocsi-din-toata-lumea-
bucuresti-1-septembrie-2016/.  

 
* 

 
Vineri, 2 septembrie 2016, 13. 54, 26 de grade. 
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Predica mea pentru începutul anului bisericesc 
a fost preluată de Doina Stuparu22:  

 

 
 
* 
 

13, 29, sâmbătă, 3 septembrie 2016, 27 de grade 
la ora 13.00.  

 
Predică la Duminica a 11-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/02/predi
ca-la-duminica-a-11-a-dupa-cincizecime-2016/. 

 
Apreciată de Doina Stuparu.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Ce nu ați înțeles din 

predica mea, doamnă Doina Stuparu? A fost vreun 
lucru pe care nu l-ați înțeles? Dumneavoastră ce 
credeți despre problema copiilor și a tinerilor? Nu 
vin la Biserică pentru că nu îi „suportă” pe preoți și 
pe oamenii credincioși sau nu vin pentru că nu 

                                           
22 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maria.ionica.1957.  
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înțeleg ce se petrece la Biserică? Sau, pur și simplu, 
nu îi interesează?  

 
Doina Stuparu: Predica este excelentă! Din 

punctul meu de vedere[,] copiii care sunt aduși la 
biserică de bunici sau părinți chiar nu știu ce se pe- 
trece acolo. Știți de ce? Pentru că educația religioasă 
nu se face doar 2-3 ore pe săptămână. Educația 
religioasă se face în familie, de [către] familie. Cu- 
nosc multe persoane mature care vin regulat la bise- 
rică, care știu rugăciunile spuse în timpul slujbei, dar 
care habar nu au ce se întâmplă acolo.  

Nimeni nu le spune că[,] de fapt[,] Sfânta 
Liturghie celebrează iar și iar viața și jertfa Mântui- 
torului. Am văzut chipuri perplexe în momentul în 
care, de exemplu, se face spălarea mâinilor.  

În fine, dacă nu-ți spune nimeni la biserică 
aceste lucruri, trebuie să le afli singur prin studiu, 
prin citit. În afară de o carte de rugăciuni oamenii nu 
citesc nimic. Unii poate mai au și o Biblie. Despre 
sfinții părinți nu poate fi vorba.  

În multele mele pelerinaje am observat că "su- 
rorile mele" în afară de iconițe și brățări nu se uită la 
altceva. Nici acum[,] când avem o așa comoara de 
cărți! Deci[,] dacă cei din familie nu citesc, ce pot 
învăța [ei] un copil? Este bine că vin cu ei câteva 
minute la împărtășanie împărtășit și îi învață "Înge- 
rașul"[,] dar dacă acasă nu vorbim cu ei și nu le 
explicăm măreția lui Dumnezeu și ce vrea El de la 
noi[,] atunci nu putem spera să avem tineri credin- 
cioși în adevăratul sens al cuvântului.  

Ortodoxia este un mod de viață care se învață. 
Învățatul se produce citind. Mulți părinți duhovnici 
dau canoane la spovedanie doar citirea cărților sfin- 
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ților părinți. Aceasta este, după părerea mea, cheia: 
să ne învățăm copiii să citească! 

Dorin Octavian Picioruș: Ați atins două puncte 
spinoase ale problemei, doamnă Doina: lipsa edu- 
cației religioase în familie și lipsa cititului de carte 
teologică! Însă cititul nu este totul! Viața duhov- 
nicească spre care ar trebui să aspirăm cu toții tre- 
buie să pornească de la convertirea noastră inte- 
rioară, adică de la punctul prim al vieții ortodoxe: 
întâlnirea reală cu Dumnezeu. Și eu cred că orto- 
docșii care s-au convertit în mod autentic, adică [cei] 
care au început, de la un moment dat, viața cu Dum- 
nezeu, pentru că Dumnezeu li S-a arătat lor într-un 
anume fel, sunt mult mai rari. Și din cauza rarității 
lor, noi nu avem credincioși autentici.  

Comentariu apreciat de Doina Stuparu.  
Dorin Octavian Picioruș: Părinții tăi trupești, în 

familie, te pot învăța lucruri religioase, îți pot pune 
cartea în mână, pentru că și-au umplut biblioteca de 
cărți. Însă cunoașterea religioasă nu poate înlocui 
întâlnirea și relația cu Dumnezeu. Așadar, eu cred că 
problema nevenirii copiilor și a tinerilor la Biserică 
nu e doar necunoașterea a ce se petrece în Biserică, 
ci și lipsa lor de experiență mistică. Dacă, de mici, ar 
fi învățați că există posibilitatea să vorbească și să fie 
auziți de Dumnezeu, că El vorbește și acum oameni- 
lor, ca în vechime, oamenii, încă din copilărie, L-ar 
căuta pe Dumnezeu și, implicit, Biserica Lui. 

Comentariu apreciat de Doina Stuparu.  
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Mircea 

Iosub23, cum ați dat de mine la nivel online? Și dum- 
neavoastră cum vedeți lipsa de apetență a oamenilor, 
de orice vârstă, pentru venirea la Biserică? Consideră 

                                           
23 A se vedea:  
https://www.facebook.com/constantin.mircea.737.  
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Biserica o pierdere de timp sau au o frică inexplica- 
bilă de ea, de profunzimea ei?  

Mircea Iosub: Buna ziua, v-am citit cursul on- 
line de teologie mistică, apoi[,] continuând lectura 
pe site[,], am văzut că aveți pagină și pe facebook. 

Mircea Iosub: cât despre mersul la biserică, eu 
cred că e foarte simplu: dacă ți-e sete, bei apă, dacă 
ți-e sete de Dumnezeu, mergi acasă la El, la biserică.  

Dorin Octavian Picioruș: Cursul de Teologie 
Mistică Ortodoxă l-am început acum 11-12 ani și nu l-
am terminat nici până azi, pentru că nu am vrut să 
îngrozesc la capitolul înșelări demonice. Acolo m-am 
oprit. Îl voi continua, cu harul lui Dumnezeu, când i-
o veni timpul și, probabil, am să îl public într-o carte. 
Sper ca dumneavoastră să fi găsit și biblioteca căr- 
ților TPA:  

https://www.teologiepentruazi.ro/category/ca
rtile-online-ale-familiei-piciorus/. Dacă lucrați la o 
librărie, probabil vă plac și cărțile gratuite...deși Căr- 
tureștiul nu dă pe gratis nimic.  

Dorin Octavian Picioruș: Da, sunt de acord 
întru totul cu dumneavoastră în privința setei de 
Dumnezeu și de Biserica Lui! Numai că e nevoie ca 
cineva, înainte de a ne da noi seama că și sufletul are 
nevoie de apa lui, să ne învețe drumul spre Biserică. 
Iar acel cineva trebuie să fie cineva din familia 
noastră. Educația creștină trebuie făcută de familie, 
ca și educația enciclopedică. Nu poți ajunge sportiv 
fără lecții plătite și, tot cu ore plătite, ajungi pianist. 
De aceea vă întreb și pe dumneavoastră: ce trebuie 
să facă familia...pentru ca copiii ei să știe că au și su- 
flet, și că sufletul mănâncă mai mult decât stomacul? 

Dorin Octavian Picioruș: Dar dacă nu vă place 
cu credința...vă întreb altfel: de ce tinerii nu mai ci- 
tesc cărți, chiar dacă au bani în buzunar pentru ele?  

56

https://www.teologiepentruazi.ro/category/cartile-online-ale-familiei-piciorus/
https://www.teologiepentruazi.ro/category/cartile-online-ale-familiei-piciorus/


Mircea Iosub: pentru mine educația creștină ar 
trebui făcută în alt mod decât cea enciclopedică. în 
loc de „teorie”, copilul ar trebui sa aibe să aibă în me- 
diul familial un etalon de viață creștina, zi de zi, oră 
de oră, de unde să deduca și singur beneficiile.  

Dorin Octavian Picioruș: Eu cred, mai degrabă, 
că în România avem lucrul contrar: tineri care Îl află 
pe Dumnezeu, deși, acasă, părinții și bunicii lor nu 
sunt oameni credincioși. La școală și din online, 
tinerii pot să cunoască despre credința ortodoxă mai 
multe lucruri decât au învățat acasă, de la ai lor. Și 
acești tineri trăiesc o mare singurătate în familia lor, 
pentru că nu mai sunt înțeleși de ai lor. Se simt în 
plus. Pentru că au ajuns să experimenteze trăiri reli- 
gioase, care nu mai sunt compatibile cu viețile secu- 
lare ale multor familii „ortodoxe” românești. 

 
Parimiele lui Salomon, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/03/

parimiele-lui-salomon-cap-8-cf-lxx/.   
 
20. 40: Tinerii, utilitarismul și Biserica:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/03/

tinerii-utilitarismul-si-biserica/.  
 

* 
 

13, 27, duminică, 4 septembrie 2016, 28 de grade.  
 
Lecția de maghiară:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/04/

lectia-de-maghiara/.  
 
18. 49: Canonizarea Sfântului Mitropolit Gavriil 

Bănulescu Bodoni [3 septembrie 2016]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/04/
canonizarea-sfantului-mitropolit-gavriil-banulescu-
bodoni-3-septembrie-2016/.  

 
* 

9. 31, 5 septembrie 2016, luni, 21 de grade.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 9, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/05/

parimiele-lui-salomon-cap-9-cf-lxx/.  
 
14. 33: Un interviu neterminat...cu Pastorul 

Vladimir Pustan:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/05/

interviul-meu-cu-cel-mai-recent-fondator-de-
confesiune-crestina-din-romania/.  

 
* 
 

14. 34, 6 septembrie 2015, marți, 27 de grade la 
ora 14.00.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [26]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/06/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
26/.  

 
Apreciat de Cătălina Cotoman.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/06/

parimiele-lui-salomon-cap-10-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Cătălina Cotoman.  
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Predică la nașterea Preasfintei Născătoarei de 
Dumnezeu [2016]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/06/
predica-la-nasterea-preasfintei-nascatoarei-de-
dumnezeu-2016/.  

 
* 
 

7 septembrie 2016, miercuri, 19. 43, 29 de grade 
la ora 19.00.  

 
Predică la Duminica dinaintea înălțării Sfintei 

Cruci [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/07/

predica-la-duminica-dinaintea-inaltarii-sfintei-
cruci-2016/.  

 
Apreciată de Cătălina Cotoman.  
 

* 
 

8 septembrie 2016, 14. 35, joi, 30 de grade.  
 
Reîntoarcere la Nichita [46]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/08/

reintoarcere-la-nichita-46/.  
 
Apreciat de Cătălina Cotoman.  
 
21. 06: Predica acestei seri se numește: Certarea 

care te ajută în viață. O puteți citi aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/08/

certarea-care-te-ajuta-in-viata/, și apoi vă puteți pre- 
face că n-ați citit-o.  
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Apreciată de Cătălina Cotoman24 și Doina Stu- 
paru.  

Doina Stuparu: Minunat! Bunica Floarea, bu- 
nica româncă adevărată! M-am regăsit cumva în cele 
citite! Și eu umblam prin rigole după ploaie[,] și eu 
am încasat câte o "batăiță"[,] și eu am fost pedepsită 
la școală. Părintele Cleopa[,] dacă nu mă înșel, spu- 
nea că bătaia părinților e ruptă din Rai!  

Doina Stuparu: Cum să mai faci educație 
acum[,] când nu ai voie să pedepsești copiii nici ca 
dascăl, nici ca părinte? Nu știu de câtă vreme nu ați 
mai trecut prin Roșiori, dar aici proasta creștere se 
vede la tot pasul. Adolescenții noștri mănâncă se- 
mințe în tot orașul și aruncă semințele pe jos, își 
cumpără înghețată sau dulciuri și[,] deși au un coș de 
gunoi în fața[,] aruncă ambalajul tot pe jos, urlă ca 
apucații când trece câte un bătrân pe lângă ei, etc. 
etc. Asta în timp ce tații lor stau în fața magazinelor 
de cartier cu sticla de bere în mână.  

Doina Stuparu: Seara[,] când ies de la școală 
fetele cu țigări în mână[,] țipă și se înjură cot la cot 
cu băieții. Îți este rușine, om în toată firea[,] să treci 
pe lângă ei.  

Doina Stuparu: E greu să mai schimbi ceva la 
niște oameni care au înțeles greșit democrația și li- 
bertatea!  

Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Doina Stu- 
paru, eu cred că excesele tinereții te pregătesc pentru 
maturitate, dacă ai lângă tine oameni care să 
aștepte...limpezirea ta interioară. Familia, Biserica, 
rudele tale, prietenii tăi pot să pună pe un făgaș 
normal viața ta tinerească, dacă au răbdare cu tine. 
Uneori, cu tinerii, răbdarea e mai importantă decât 

                                           
24 A se vedea:  
https://www.facebook.com/prof.romana.  
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vorba, deși certarea e mai bună decât lăsarea lor pe 
coclauri. 

Apreciat de Cătălina Cotoman. 
Dorin Octavian Picioruș: Mergeam într-un 

tramvai și o doamnă în vârstă mi-a spus același lucru 
ca dumneavoastră: „Tinerii noștri au învățat prost 
democrația și libertatea”. Iar eu i-am spus: „Doamnă, 
traiul bun al democrației a fost înțeles prost! Pentru 
că au totul la îndemână...cred că totul se poate cum- 
păra sau că totul e ușor de câștigat”. De aceea, tinerii 
au nevoie să fie independenți, să fie pe banii lor...și 
atunci nu vor mai fi risipitori, pentru că nu vor avea 
ce să mai cheltuie, pentru că nu vor avea bani îndea- 
juns nici măcar pentru viața de zi cu zi. Excesul tre- 
buie calibrat cu austeritatea. Pentru că sărăcia, cum 
spunea Sfântul Împărat Salomon, smerește [Par. lui 
Sal. 10, 4, LXX].  

Apreciat de Cătălina Cotoman. 
Dorin Octavian Picioruș: Nu numai în micile 

orașe, dar și în marile orașe românești mizeria tro- 
nează unde n-ar trebui. Gunoiul este ridicat de 
oamenii de la salubrizare, dar lipsa de civilizație îl 
aduce la loc. Niște amenzi mai mari, ca cele de la 
circulație, ar rezolva și această problemă. Pentru că 
și Occidentul tot prin coerciție a învățat civilizația și 
bunul simț pe stradă.  

Apreciat de Cătălina Cotoman.  
* 
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Cătălina Cotoman: Un întârziat, dar sincer și 
afectuos „La mulți ani!” Doamnei Gianina Maria 
Cristina Picioruș.  

Dorin Octavian Picioruș: Doamna Preoteasă vă 
mulțumește foarte mult pentru urarea dumnea- 
voastră, Doamnă Cătălina Cotoman, și dorește să vă 
bucurați întru toate realizările dumneavoastră! Și 
speră să afle de la dumneavoastră cu ce v-a impre- 
sionat în cărțile ei. Vă doresc numai bine! 

 Cătălina Cotoman a apreciat și fotografia mea 
de profil.  

* 
 

10. 06, 9 septembrie 2016, vineri, 23 de grade la 
ora 10.00. 

 
Parimiele lui Salomon, cap. 11, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/09/

parimiele-lui-salomon-cap-11-cf-lxx/. 
 

* 
 

Sâmbătă, 13. 14, 10 septembrie 2016, 29 de grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [30]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/10/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
30/.  

Apreciat de Cătălina Cotoman. 
 
Parimiele lui Salomon, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/10/

parimiele-lui-salomon-cap-12-cf-lxx/.  
Apreciat de Cătălina Cotoman.  
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18. 53: Interviul Părintelui Profesor Patriciu 
Vlaicu, în care acesta clarifică multe aspecte ale teo- 
logiei Sfântului și Marelui Sinod din Creta:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/10/
clarificarile-parintelui-profesor-patriciu-vlaicu-
despre-sfantul-si-marele-sinod-din-creta/.  

 
* 

14. 30, duminică, 11 septembrie 2016, 29 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [31]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/11/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-31/.   
 
Apreciat și publicitat de Cătălina Cotoman.  

  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 13, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/11/p

arimiele-lui-salomon-cap-13-cf-lxx/.  
 

* 
12 septembrie 2016, zi de luni, 12. 46, 26 de 

grade.  
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [32]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/12/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
32/.   

Apreciat de Cătălina Cotoman. 
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Predică la Înălțarea Cinstitei și de Viață făcă- 
toarei Cruci [2016]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/12/
predica-la-inaltarea-cinstitei-si-de-viata-facatoarei-
cruci-2016/. 

Apreciată de Cătălina Cotoman. 
 

* 
13 septembrie 2016, 8. 52, marți, 16 grade, soare 

și răcoare.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Cătălina 

Cotoman, vă mulțumesc pentru multiplele semne de 
apreciere! Sunt încurajatoare și plăcute. Însă care e 
starea tineretului românesc din perspectiva dum- 
neavoastră profesorală? Eu, spre exemplu, nu cred că 
tinerii nu mai citesc. Ei citesc, dar nu pe cele din 
canonul literar, pe cele valorice, ci literatură alterna- 
tivă. Iar onlineul face parte din literatura lor alterna- 
tivă. Dumneavoastră cum percepeți gradul lor de 
interes față de carte?  

Apreciat de Cătălina Cotoman.  
 
Mi-a promis un răspuns în mod privat...dar nu 

s-a ținut de cuvânt.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [33]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/13/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
33/.  

Apreciat de Cătălina Cotoman.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 14, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/13/
parimiele-lui-salomon-cap-14-cf-lxx/.  

Apreciat de Cătălina Cotoman.  
 

* 
 
14 septembrie 2016, zi de miercuri, 27 de grade 

la ora 14. 19.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [34]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/14/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
34/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [47]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/14/

reintoarcere-la-nichita-47/.   
 
Parimiele lui Salomon, cap. 15, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/14/

parimiele-lui-salomon-cap-15-cf-lxx/.  
 

* 
 

9. 24, 15 septembrie 2016, zi de joi, 20 de grade, 
cer întunecat.  

 
Predica la 11 ani de Dumnezeiască Preoție [17 

septembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/15/

predica-la-11-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-
septembrie-2016/.  

* 
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10. 27, vineri, soare, 22 de grade, 16 septembrie 
2016.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [35]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/16/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
35/.   

 
Predică la Duminica după înălțarea Sfintei 

Cruci [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/16/

predica-la-duminica-dupa-inaltarea-sfintei-cruci-
2016/.  

 
* 
 

15. 24, 17 septembrie 2016, zi de sâmbătă, 31 de 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [36]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/17/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
36/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 16, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/17/

parimiele-lui-salomon-cap-16-cf-lxx/.  
 
Predica ÎPS Ciprian Spiridon la Înălțarea Sfintei 

Cruci [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/17/

predica-ips-ciprian-spiridon-la-inaltarea-sfintei-
cruci-2016/. 
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* 
 

14. 09, duminică, 18 sepembrie 2016, 30 de 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [37]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/18/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
37/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [48]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/18/

reintoarcere-la-nichita-48/.  
 

* 
 
Luni, vânt și frig, 8. 49, 19 septembrie 2016, 18 

grade.  
 
Arhimandritul Eufrosin Poteca: Scrieri filoso- 

fice: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/19/arhi
mandritul-eufrosin-poteca-scrieri-filosofice/.   

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [38]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/19/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
38/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/19/

parimiele-lui-salomon-cap-17-cf-lxx/.  
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15. 59: Predica ÎPS Teofan Savu din 18 septem- 
brie 2016:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/19/
predica-ips-teofan-savu-din-18-septembrie-2016/.  

 
* 

 
Frig, vânt, ploaie, 20 septembrie 2016, zi de 

marți, 10. 10, 11 grade.  
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [39]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/20/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
39/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 18, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/20/

parimiele-lui-salomon-cap-18-cf-lxx/.  
 

* 
 

9. 26, 21 septembrie 2016, miercuri, 12 grade, cer 
închis. 

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [40]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/21/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
40/. 

 
Parimiele lui Salomon, cap. 19, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/21/

parimiele-lui-salomon-cap-19-cf-lxx/. 
 

* 
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10. 03, 22 septembrie 2016, zi de joi, soare...însă 
sunt doar + 10 grade afară.  

 
Conferința Părintelui Profesor Vasile Mihoc de 

la Düsseldorf [24 iunie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/21/

conferinta-parintelui-profesor-vasile-mihoc-de-la-
dusseldorf-24-iunie-2016/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [41]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
41/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 20, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

parimiele-lui-salomon-cap-20-cf-lxx/. 
 
13. 10: Predică la Duminica a 18-a după Cinci- 

zecime [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

predica-la-duminica-a-18-a-dupa-cincizecime-2016/.   
 
14. 28: Predica ÎPS Serafim Joantă din data de 14 

septembrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

predica-ips-serafim-joanta-din-data-de-14-
septembrie-2016/.  

  
Pe la ora 18, Cristian Frențiu25 m-a publicitat de 

5 ori: cu arhiva TPA în două rânduri26, cu platforma 

                                           
25 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cristian.frentiu.  
26 Cu acest linc:  
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TPA27, cu predica de azi28 și cu predica ÎPS Serafim 
Joantă, pe care eu am publicitat-o29.  

 
19. 16: Încă 4 Sfinți români vor fi canonizați pe 

28 septembrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

inca-4-sfinti-romani-vor-fi-canonizati-pe-28-
septembrie-2016/.  

Apreciat de Cristian Frențiu.  
 
21. 11: Când știința e văzută la propriu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/

cand-stiinta-e-vazuta-la-propriu/.  
 
* 
 

9. 10, vineri, 23 septembrie 2016, soare, + 9 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [42]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/23/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
42/.  

 

                                           
https://archive.org/search.php?query=subject%3A"te

ologie+pentru+azi"&sort=-publicdate  și cu acesta:  
https://www.teologiepentruazi.ro/category/cartile-

online-ale-familiei-piciorus/.  
27 Cu lincul ei:  https://www.teologiepentruazi.ro/.  
28 A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/predic

a-la-duminica-a-18-a-dupa-cincizecime-2016/.  
29 Idem:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/22/predic

a-ips-serafim-joanta-din-data-de-14-septembrie-2016/.  
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Parimiele lui Salomon, cap. 21, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/23/

parimiele-lui-salomon-cap-21-cf-lxx/.  
 
21. 14: Predica Arhim. Hrisostom Rădășanu din 

Duminica Cincizecimii [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/23/

predica-arhim-hrisostom-radasanu-din-duminica-
cincizecimii-2016/.  

 
Dorin Octavian Picioruș (ora 21. 19): Care este 

experiența de viață, domnule Păun Claudiu30, care v-
a marcat existența până la această vârstă? Cu ce vă 
ocupați? De ce doriți să îmi fiți prieten? Ce credeți că 
pot să învăț de la dumneavoastră? 

Păun Claudiu (mi-a răspuns pe 24 septembrie 
2016, zi de sâmbătă): Eu vreau să învăț de la sfinția 
voastră, îmi plac predicile [pe] care le faceți, le-am 
consultat pe internet. Eu sunt preot în Făgăraș, mi-
am pus o poză laică să nu sperii tinerii care ne ma[i] 
cunosc, deși în viața de zi cu zi nu mă despart de re- 
verendă. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar și eu vreau să 
învăț de la Sfinția Voastră, Părinte Păun Claudiu! 
Vreau să învăț de la toată lumea câte ceva, că de 
aceea am intrat...într-un sistem de comunicare 
publică cu oamenii. Ce pot învăța de la dumnea- 
voastră? Scrieți undeva online, sunteți specializat în 
ceva anume, care să îmi stârnească interesul pentru 
munca dumneavoastră? 

Păun Claudiu: Nimic sunt, nimic nu am!  
Păun Claudiu: Nu scriu pe nici un blog, doar pe 

Facebook.  

                                           
30 A se vedea: https://www.facebook.com/pclausi9.  
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Dorin Octavian Picioruș: Atunci e corect, ca 
numai dumneavoastră „să învățați” de la mine și eu 
nimic de la dumneavoastră?  

Dorin Octavian Picioruș: Mâine, spre exemplu, 
veți predica. Despre ce veți predica? Care este planul 
predicii dumneavoastră?  

Păun Claudiu: Mâine predică celălalt preot cu 
care sunt coliturghisitor. Binecuvântati și iertați[!]   

Dorin Octavian Picioruș: Și cu asta ați terminat 
repede...discuția cu mine. Mai pe scurt: nu aveți 
nimic să îmi spuneți...ci doar vă interesează să luați 
niște informații de la mine și să plecați. Însă, dacă v-
ar fi plăcut cu adevărat predicile mele, sub ele, sub 
cele pe care le-ați citit, puteați să ziceți un „mulțu- 
mesc”...dacă nu mai mult. Pentru că văd că pe 
Facebookul dumneavoastră preluați tot felul de 
articole ale unor anonimi...dar până ieri, eu nu v-am 
văzut la față.  

Păun Claudiu: Îmi pare rău că v-am tulburat, vă 
urez o viață în pace și bună sporire, iertați!  

 
Dorin Octavian Picioruș (21. 22):  Vă mulțumesc 

frumos, domnule Cristian Frențiu, pentru publici- 
tările de seara trecută! Ce carte ați citit din arhiva 
noastră personală de carte și ce v-a plăcut din ea? 
Cum ne-ați cunoscut? Ce putem să învățăm de la 
dumneavoastră?  

Cristian Frențiu: Eu vă mulțumesc pentru fap- 
tul că ne împărtășiți bogății duhovnicești, care 
merită a fi cunoscute de cât mai mulți oameni. Sunt 
de remarcat, pornind de la titlul ales pentru blog, 
legăturile dintre teologie și actualitate, cu clarificări 
importante asupra felului de a raporta credința la 
provocările contemporane. De aceea le-am semnalat 
și transmis mai departe, cu speranța de a fi ajutor 
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spre mântuire, prin aprofundarea lecturii. Sper să 
ajungem, astfel, în timp, și la o trăire creștină cât mai 
autentică!  

Dorin Octavian Picioruș: Din răspunsul dum- 
neavoastră...lipsit de punctualitate, eu înțeleg că nu 
mi-ați citit nicio carte, ci doar v-ați uitat, ați citit pe 
ici pe colo, ca toată lumea...și ați tras o concluzie. Vă 
mulțumesc însă pentru ea! Dacă și dumneavoastră 
scrieți, eu aș dori să vă cunosc opera. Dacă faceți 
altceva, interesant, sunt gata să vă ascult. Deci, ce mă 
puteți învăța Domnule Cristian Frențiu? Ce mă pu- 
teți învăța prin intermediul comunicării directe, me- 
diată de Facebook? 

Cristian Frențiu: Mulțumesc încă o dată. Ați 
observat că nu îmi permit să stau conectat la face- 
book decât [a]rareori. Nici să lecturez direct de pe un 
ecran nu mai pot prea mult. Cu scuzele de rigoare că 
nu am decât de învățat, de la multă lume, vă rog să 
nu vă supărați.  

* 
 

24 septembrie 2016, sâmbătă, 19 grade, 14. 37.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [43]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/24/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
43/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 22, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/24/

parimiele-lui-salomon-cap-22-cf-lxx/.   
 
Predica Arhim. Teofan Mada din Duminica 

Cincizecimii [2016]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/24/
predica-arhim-teofan-mada-din-duminica-
cincizecimii-2016/.  

* 
 

Duminica, 25 septembrie 2016, 16. 17, 15 grade, 
cer înnorat.  

 
Declarația comună a Comisiei de dialog cato- 

lico-ortodoxă [21 septembrie 2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/25/

declaratia-comuna-a-comisiei-de-dialog-catolico-
ortodoxa-21-septembrie-2016/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [44]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/25/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
44/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [49]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/25/

reintoarcere-la-nichita-49/.  
 
După 20 de ani de la terminarea facultății:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/25/

dupa-20-de-ani-de-la-terminarea-facultatii/. 
 

* 
 
Luni, 26 septembrie 2016, 5. 16, 10 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [45]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/26/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
45/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 23, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/26/

parimiele-lui-salomon-cap-23-cf-lxx/.  
 

* 
 

Soare, 13. 19, 27 septembrie 2016, zi de marți, 18 
grade.  

 
Slujba Privegherii [26 septembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/26/

slujba-privegherii-26-septembrie-2016/.    
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [46]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
46/.   

 
Reîntoarcere la Nichita [50]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/

reintoarcere-la-nichita-50/.  
 
Dumnezeiasca Liturghie [27 septembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/

dumnezeiasca-liturghie-27-septembrie-2016/.  
 
21. 01: De ce e nevoie de colecția Întrebări și 

răspunsuri teologice? Răspunsul meu e aici:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/
de-ce-e-nevoie-de-colectia-intrebari-si-raspunsuri-
teologice/.  

 
Câți colaci cuprinde un căpețel și ce semnifică 

ei? Răspunsul e aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/27/

cati-colaci-cuprinde-un-capetel-si-ce-semnifica-ei/.  
 

* 
 
15. 21, 28 septembrie 2016, zi de miercuri, 21 de 

grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [47]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/28/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
47/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 24, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/28/

parimiele-lui-salomon-cap-24-cf-lxx/.  
 

* 
Joi, 29 septembrie 2016, zi cu soare, 10 grade la 

ora 9.00.  
 
Tomosul sinodal de canonizare al celor 4 Sfinți 

români canonizați azi, 28 septembrie 2016: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/28/

tomosul-sinodal-de-canonizare-al-celor-4-sfinti-
romani-canonizati-azi-28-septembrie-2016/.   
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [48]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/29/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
48/.  

 
Care sunt numele care apar în cartea Facerea? 

Răspunsul e acesta:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/29/

care-sunt-numele-care-apar-in-cartea-facerea/.  
 
20. 07: Viețile Sfinților români canonizați pe 28 

septembrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/29/

vietile-sfintilor-romani-canonizati-pe-28-
septembrie-2016/.   

 
Nu e bine să ne furăm căciula:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/29/

nu-e-bine-sa-ne-furam-caciula/.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Despre ce doriți să 

vorbim, Domnule Teodorescu Radu31?  
Teodorescu Radu: Doamne ajută[!]...Știu de 

pagina ta de net și m-am folosit și eu duhovnicește 
de unele scrieri. Mă gădeam să începem o prietenie 
duhovnicească[,] deși facebook[ul] nu este cea mai 
bună metodă. Este totuși una la modă și nu am nimic 
împotriva a fii la zii. Cum am spus[,] unele dintre 
cărțile [pe] care le-ai postat[,] mi-au fost de un real 
folos duhovnicesc. 

Dorin Octavian Picioruș: Și de ce nu ați venit 
acolo, pe platforma noastră, să comentați, domnule 
Radu, ci veniți aici? Pentru că astfel nu am nicio 
                                           

31 A se vedea: https://www.facebook.com/radu78t.  
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dovadă că dumneavoastră m-ați citit. Dacă scriați 
comentarii acolo, la cărțile citite, atunci mă bucuram 
și eu, ca autor sau ca editor al lor și nu doar dum- 
neavoastră. 

Teodorescu Radu: Nu mă pune la teste[,] că nu 
le prea am cu calculatoarele...Ți-am citit teza de 
doctorat despre Sfântul Simeon Noul Teolog și mi s-
a părut una destul de bună...Par[i] să fii foarte docu- 
mentat în afirmații[,] ceea ce îmi face plăcere...Azi ți-
am citit o a doua carte: despre depersonalizarea 
omului în postmodernitate...La fel[:] mi s-a părut o 
carte reușită[!]... 

Dorin Octavian Picioruș: Însă la niciuna dintre 
ele nu există niciun comentariu al dumneavoastră, 
domnule Radu, așa că puteți spune că mi-ați citit 20 
de cărți și nu doar două. Mă rog, să trecem peste 
ipocrizia de început! Ce îmi propuneți în materie de 
colaborare teologică? Ce doriți de la mine, în scurte 
cuvinte?  

Teodorescu Radu: Nu este nici o ipocrizie[!] Nu 
îmi place să fac comentarii publice[,] fără să[-l] cu- 
nosc personal pe cel aflat în cauză. Pentru aceea îți 
spun acum că cred că ești un scriitor bun [fără să te 
laud]. În al doilea rând[,] și eu scriu cărți de teologie 
și[,] în sens duhovnicesc[,] cred că putem colabora. 
M-ar interesa o opinie de specialist în anumite pro- 
bleme pe care le expun. La fel de bine cred că și tu ai 
putea folosii un consultant în ceea ce scrii. Prin 
urmare[,] ne putem susține reciproc. Să nu uităm că 
toți marii sfinți părinți ai ortodoxiei au fost prieteni 
duhovnicești între ei. Să urmăm și noi acest model[!]  

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Radu, acum 
câțiva ani v-am cunoscut și publicitat traducerile 
dumneavoastră din opera Părintelui Georges Flo- 
rovsky. Erau în Scribd, după cum știți. Pentru că v-
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am publicitat, tocmai de aceea m-ați și găsit la nivel 
online. Așa că eu v-am descoperit pe dumneavoastră 
și nu dumneavoastră pe mine. Și eu v-am lăudat nu 
pentru dumneavoastră, ci pentru faptul că Părintele 
Florovsky, într-un anume fel, intrase și în spațiul 
românesc.  

Ați intrat însă în umbră vreo câțiva ani, apoi vi 
le-ați republicat pe Issuu.com. Tangențial, cred că 
am mai găsit ceva scrieri ale dumneavoastră la nivel 
online, dar nu le-am dat niciun credit. Pentru că erau 
editate neglijent, cum de altfel ați editat, în primă 
instanță, și traducerile din Părintele Florovsky.  

Mai pe scurt: din ce am cunoscut până acum 
din traducerile și scrierile dumneavoastră nu vă pot 
credita drept...teolog și nici nu pot colabora cu 
dumneavoastră. Da, pot să mă înșel!  

De aceea, vă cer să îmi arătați scrierile dum- 
neavoastră teologice, care să mă facă să vă creditez 
drept un om profund, echilibrat și prolific în dome- 
niul teologic.  

Dacă dumneavoastră vă considerați altfel decât 
vă văd eu, ajutați-mă să îmi schimb părerea despre 
dumneavoastră! Și, în primul rând, să începeți prin a 
nu mă tutui, ci prin a-mi vorbi reverențios, după cum 
vă vorbesc și eu. 

Teodorescu Radu: Aaaa...George Florovksy...a 
fost un proiect mai vechi de[-]al meu și îți spun și de 
ce. Prin anul 2000 am obținut o bursă de studii în 
SUA[,] la Universitatea din Pennsylvania. Acolo s-a 
vorbit mult de Florovsky și l-am avut de mai multe 
ori cerință [lectură] prin cursuri. Evident[,] în 2000[,] 
nimeni nu se gândea la Florovsky în România. Așa că 
am zis: dacă tot l-am studiat[,] de ce să nu îl [și] 
traduc? Am dat traducerile la Arhiepiscopia Orto- 
doxă de Alba Iulia, dar ei au început să aibă probleme 
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financiare în publicarea lui și au renunțat. Așa că am 
zis că le voi scoate online[,] pentru ca să le poate[ă] 
citii cine este interesat. Eu ți-am propus o colaborare 
în duh patristic și filocalic. Ești liber să îi dai curs sau 
nu. 

Dorin Octavian Picioruș: Ca să îmi dau seama 
despre ce...duh vă poartă, trebuie să vă citesc opera, 
domnule Radu! Dați-mi opera dumneavoastră pe 
care ați făcut-o publică deja, o citesc, apoi mă pro- 
nunț. Dumneavoastră vă e ușor să vă pronunțați 
vizavi de mine, pentru că opera mea e, în mod masiv, 
online și o puteți citi. Ca să judec valoarea persoanei 
îmi trebuie opera dumneavoastră.  

Teodorescu Radu: Eh...ar trebuie să îți trimit 
vreo 50 de volume. Ca și volume scrise l-am depășit 
pe Părintele Constantin Galeriu, dar să știi că nu mă 
consider mai bun ca Părintele Galeriu [apropo am 
avut șansa să îl cunosc și eu destul de bine]. Am cam 
4-5% din trăirea părintelui Galeriu. Asta ca să fiu 
sincer.  

Dorin Octavian Picioruș: Aveți 50 de cărți 
personale (nu traduceri) publicate deja? Dacă da, 
trimiteți-mă la ele online sau dăruiți-mi din ele în 
format PDF măcar 20 de cărți...și vă voi spune 
părerea mea despre ele, implicit și despre dumnea- 
voastră!  

Nu îmi ia mult timp ca să îmi dau seama despre 
calitatea scrierilor, despre originalitatea lor și despre 
persoana celui care le-a scris. Puneți-mă la încercare 
și într-o lună vă voi da răspunsul: și despre cărți și 
despre dumneavoastră! 

Teodorescu Radu: Dacă intri pe issuu.com[,] 
singur le vei găsii [acolo este și Florovsky]...sunt cărți 
de popularizare a ortodoxiei și se adresează omului 
cu pregătire medie din Biserică. Deci sunt scrise 
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pentru Gheorghe, Vasile, Ileana și Ioan de la bise- 
rică[,] ce sunt interesați să mai afle lucruri despre 
credința lor. Evident le poți citii și tu[,] dar tu cred 
că ești deja familiar cu conținutul lor. Am ajuns la 
concluzia că este foarte greu să faci populare marile 
adevăruri teologice[,] care mai totdeauna au rezultat 
în erezii, evident fără să ajungi la erezie. De fapt[,] 
acest lucru l-au făcut și sfinții părinți prin scrierile 
lor. Trebuie să mărturisesc că este foarte greu să te 
ții după sfinții părinți. 

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles, domnule 
Radu! Cele 50 de cărți ale dumneavoastră, publicate 
online, sunt în contul dumneavoastră din Issuu și de 
acolo le pot citi. Foarte bine! În decursul la o lună de 
zile, începând de azi, mă voi uita peste ele, voi citi 
din ele și vă voi spune opinia mea despre ele și despre 
omul care le-a scris. Iar dacă, după o lună de zile de 
citit din cărțile dumneavoastră, nu îmi schimb opinia 
negativă sau reticența vizavi de dumneavoastră, în- 
seamnă că nu putem avea niciun fel de colaborare. E 
bine? 

Dorin Octavian Picioruș: Însă mai înainte de a 
vă răsfoi și citi cărțile, trebuie să mă trimiteți la CV-
ul dumneavoastră, pentru ca să știu, și mai bine, un- 
de să integrez opera dumneavoastră.  

Teodorescu Radu: Este prematur să vorbești 
[de] o de opinie negativă referitoare la mine[,] din 
moment ce nu m-ai văzut în carne și oase. Nu caut 
laudă și nici critică...vreau să cred despre mine că 
sunt un om duhovnicesc și pot menține prietenii 
duhovnicești. Dacă ți-am spus că am fost un apropiat 
al Părintelui Constatin Galeriu și l-am apreciat pe 
acesta[,] cred că poți să îți face o imagine despre 
mine. Ca idee[,] nici eu nu am o părere bună despre 
preoții din București[,] dar cred că sunt și excepții. 
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Dorin Octavian Picioruș: Domnule Radu, 
scriitorul se cunoaște din opera lui! Dacă vă citesc 
opera...în mare parte dumneavoastră sunteți acolo, 
în și dincolo de cuvintele pe care le-ați scris. Aștept 
să mă trimiteți la CV-ul dumneavoastră, pentru ca să 
vă cunosc studiile pe care le aveți. Am întâlnit deja 
câțiva „ucenici” ai Părintelui Galeriu, care nu au învă- 
țat lucruri esențiale de la el, dar și-l revendică. Pe 
mine nu mă impresionează prieteniile cuiva cu alții, 
ci doar munca lui. Cine e el, cel care...emană din 
opera lui. Așa că, în curând, vă voi spune ce cred 
despre ceea ce ați scris și despre cine sunteți. 

Teodorescu Radu: Nu am un cur[r]iculum vitae 
[în pare rău] disponibil. Da știu că Părintele Con- 
stantin Galeriu a devenit "egida" la mai mulți așa ziși 
teologi de la noi...și[,] când ți l-am menționat[,] am 
făcut-o îndeadins [într-adins].  

Realitatea este că am colaborat de 3 sau 4 ori cu 
părintele la niște conferințe pe care le-a ținut în 
eparhia de Alba și care au fost publicate în revista 
eparhiei de Alba...într-un anume fel mă mândresc cu 
acest lucru[,] fiindcă atunci[,] imediat după Revo- 
luție[,] Părintele Galeriu nu a fost prea popular. La 
fel de bine ți l-am menționat pe Părintele Galariu[,] 
fiindcă la noi[,] mai ales în București[,] a fost prea 
repede uitat...dacă nu au [ar fi] fost niște perso- 
nalități[,] care să se afișeze cu el la TV[,] nici că se 
mai știe [știa] că a existat.  

Ei bine[,] părintele a fost un preot exemplu 
pentru toți slujitorii din București. Dacă preoții din 
București ar fii numai jumate [jumătate] din ceea ce 
a fost Părintele Galeriu[,] Bucureștiul ar fii cu totul 
altul decât cel pe care îl știm azi.  
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Dorin Octavian Picioruș: Radu Teodorescu, 
Evlavia în creștinismul românesc, Cugir, 2016, în 
format PDF, 108 p32. O carte în 6 capitole.  

E scrisă și editată neglijent. Are multe erori 
gramaticale. Limbaj stereotip și plin de clișee lingvis- 
tice. Autorul a precizat într-o notă de subsol targhe- 
tul cărții și nu în cuprinsul paginii, neavând darul de 
a îmbia pe cititor la lectură.  

Evsevia = pietas = evlavie. Cu referire la n. 7, p. 
7. Dacă pietism vine de la pietate și dogmatism de la 
dogmă, înseamnă că pietate sau dogmă sunt și ele 
„defecte”?  

În p. 8 autorul afirmă faptul că „Iisus Hristos nu 
mai este actual pentru zilele noastre”. Nu mai e 
actual în viața milioanelor de creștini sau a lumii 
păgâne și indiferente față de Creștinism? Ce a însem- 
nat actualitatea lui Hristos în secolele anterioare?  

Dorin Octavian Picioruș: Tot în p. 8, Teodo- 
rescu spune că „evlavia este mai presus de cunoaște- 
rea religioasă”. Însă evlavia, adică manifestarea 
interioară și exterioară a ființei noastre față de Dum- 
nezeu vine din cunoașterea Lui, adică din cunoaște- 
rea religioasă. E o consecință a cunoașterii Lui și nu 
precede evlavia cunoașterea Lui.  

Care este publicul țintă al autorului? Oamenii 
familiarizați cu cărțile teologice în limba română, 
care au apetență pentru intelectualizarea informa- 
ției, dar care nu așteaptă nimic personal din partea 
autorului. Care nu sunt în căutarea noutății persona- 
le a autorului, pentru că pe ei îi interesează ideile în 
sine. Tocmai de aceea și autorul macină în continuu 
idei arhiștiute de către publicul ortodox intelectual, 

                                           
32 Cf.  
https://issuu.com/teodorescuradu4/docs/evlavia-in-

cre__tinismul-ortodox.  
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fără să ducă nicăieri discuția. Pentru că cartea lui nu 
are un început și un sfârșit, ci doar un cu- 
prins...format din idei cunoscute.  

Mai pe scurt: bate pasul pe loc...și încearcă să 
spună același lucru în mai multe feluri, pe pagini la 
rând.  

Dorin Octavian Picioruș: Sfânta Maria Magda- 
lini nu a fost o „desfrânată”, p. 13, ci o posedată de 
demoni, cf. Mc. 16, 9, BYZ: „Μαρίᾳ τῇ Μαγδαληνῇ, 
ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια”. 

Autorul îmi dovedește la fiecare pagină pe care 
o scrie că nu gândește frazele ca o înlănțuire orga- 
nică, că el nu e un gânditor, ci un fabricant de texte. 
Pentru el pagina se umple cu afirmații stratificate, 
puse unele peste altele la întâmplare, pentru că nu 
urmărește să ne explice nimic. Fapt pentru care, 
adesea, cade în explicații banale și neavenite.  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 14, autorul 
desconsideră frica de Dumnezeu în favoarea iubirii 
lui Dumnezeu. Însă frica de Dumnezeu este 
începutul căii ascetice către iubirea lui Dumnezeu. 
Dacă ar fi avut o cunoaștere teologică profundă și o 
experiență duhovnicească (așa cum, în fața mea, a 
pretins că are, spunându-mi că este „un om duhov- 
nicesc”) ar fi știut acest lucru: frica de Dumnezeu e 
începutul înțelepciunii, adică al ascezei, al drumului 
curățirii de patimi. Și floarea fricii de Dumnezeu e 
una străină, pentru că e harismatică, adică iubirea 
pentru El.  

Dorin Octavian Picioruș: Povestirile pe care le 
intercalează între frazele sale sunt ca nucile în 
perete. Dacă autorul mizează pe idei, pe o sumă de 
idei pe care vrea să le livreze publicului cititor, de ce 
nu transformă povestirile de viață în idei? Spune 
concluzia poveștii și nu povestea, dacă vrei să folo- 
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sești publicul și, în același timp, să scrii util, adică 
concis!  

Căci dacă batem câmpii pe pagini întregi nu 
ajutăm publicul, ci îl plictisim. Iar pe mine, Radu 
Teodorescu m-a plictisit de la primele pagini. Dacă 
nu doream să fac o recenzie...din care să rezulte 
starea scrierii, aș fi închis cartea de la primele 3 
pagini citite.  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 17 autorul spune 
că adorarea lui Dumnezeu ne pune pe noi, oamenii, 
„în raport de egalitate și de dreptate cu Dumnezeu”. 
Prin care lucru al adorării lui Dumnezeu devenim 
noi „egali” cu Dumnezeu și „drepți” în fața Lui? Și 
întreb asta, atâta timp cât latria/ adorarea lui Dum- 
nezeu înseamnă smerirea nesfârșită a noastră înain- 
tea Lui și nu „egalizarea” noastră cu El.  

Dorin Octavian Picioruș: Autorul are și un simț 
tocit pentru plagiere. El nu citează o operă pentru ca 
să indice pagina citată, ci el citează o idee pentru ca 
să citeze opera de unde a luat ideea. Astfel, n. 20 a 
cărții arată astfel (și ca asta sunt toate pseudo-citările 
lui): Anthony Koniaris, Taina persoanei. Calea către 
Dumnezeu (București, 2012). Adică citează autorul, 
citează cartea, citează ediția și orașul editurii, dar nu 
editura și nici pagina citată. Și prin asta e un bun 
prieten cu plagiatul, dar și cu plagiatorii de toate 
vârstele și nuanțele. Pentru că e un bun plagiator al 
ideilor citite de-a lungul timpului, memorate sau 
aflate la îndemâna sa și pe care aici doar le reciclează.  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 20, autorul 
folosește următoarea expresie, cu referire la Sfântul 
Ioannis Evanghelistul: „a căzut de mai multe ori în 
extaz”. Ca și când extazul ar fi...„cădere în păcat” și 
nu vederea slavei lui Dumnezeu. Însă extazul dum- 
nezeiesc te face să intri în slava Dumnezeului treimic 
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și să vezi lucruri dumnezeiești, pe care El ți le arată 
și nu să...cazi de undeva, de sus, în regiuni „mai joa- 
se” de existență.  

Radu Teodorescu plagiază în neștire și citează, 
în mod incomplet, atunci când dorește. Pentru el, 
notele de subsol nu sunt o hartă a corectitudinii, ci 
un moft. Tocmai de aceea nu poți să iei în serios 
scrierea sa de față.   

Nu înțeleg de ce totuși mai citează anumite 
cărți, dacă nu vrea să indice pagina la care se referă.  

Dorin Octavian Picioruș: Primul capitol s-a 
terminat în p. 25 și tot n-a dat nicio definiție a 
evlaviei sau a adorării lui Dumnezeu, dar a repetat în 
continuu evlavie și adorare.  

Sunt la p. 30 a cărții. O mică concluzie: autorul, 
din modul cum scrie, nu pare a fi un om matur și 
plimbat prin străinătate pentru a studia teologie 
(ceea ce el este), ci un elev seminarist care com- 
pilează texte din online pentru o...lucrare de control. 
Dacă nu aș ști cine este...asta aș spune: e textul unui 
tânăr compilator. Pentru că studiile în America, se 
pare, nu l-au învățat nimic pe Radu Teodorescu în 
materie de scriere și de editare a unei cărți. El nu 
citează, ci plagiază, el nu ne trimite la surse, ci preia 
idei, fără personalitate, din diverse cărți, el nu are 
aparat critic, ci o indicare de cărți în bătaie de joc.   

Mai citesc?! Încerc...  
Dorin Octavian Picioruș: În n. 45, a p. 35, 

autorul spune că Dumnezeieștii Îngeri sunt „ființe 
eshatologice”. Și prin asta vrea să spună că „îngerii 
lui Dumnezeu sunt existențe care îi vor ajuta pe cei 
drepți și buni să obțină mântuirea”. Citat din același 
loc. Însă cum sunt Îngerii eshatologici...dacă ei s-au 
arătat în toată istoria oamenilor Sfinți și i-au povă- 
țuit, iar fiecare creștin botezat are un Înger păzitor? 

86



Cum se vor arăta ei doar...în veșnicie, dacă istoria 
Bisericii e plină de anghelofanii?  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 40 s-a terminat 
și capitolul dedicat Sfinților Îngeri, iar informațiile 
pe care ni le oferă sunt de nivelul Dogmaticii din 
Seminar. Nu are texte traduse de el în carte (știe 
engleză și greacă), nu are muncă de cercetare pe 
tema anghelologiei, ci scrie din amintiri.  

Iar dacă scrii din amintiri, cum să îți spun eu că 
„te plac” și că „vreau să colaborez” cu tine, când nu 
ai minima decență de a-ți face treaba, de a face 
muncă de cercetare, dacă tot vrei să scrii o carte pe o 
anume temă, adică specializată?  Pentru că „oferta” 
lui Radu Teodorescu din această carte e aceasta: 
Veniți la mine ca să citiți nimic!   

Dorin Octavian Picioruș: În p. 53, în legătură cu 
Sfântul Simeon Noul Teolog, Teodorescu spune că 
el, Sfântul Simeon, „a fost vizitat de mai multe ori de 
lumina necreată a lui Dumnezeu”. De la „căderea” în 
extaz...autorul trece la o percepere a extazului ca 
vizită a luminii dumnezeiești, adică înțeleasă ca fiind 
separată de Dumnezeu. Pentru că lumina Lui „l-a 
vizitat” și nu Dumnezeu.   

Din p. 55 începe cap. al 4-lea, care se ocupă cu 
„evlavia față de Biserică”.  

În p. 58 mi-a plăcut, în sfârșit!, o afirmație a 
autorului, care pare a fi personală: „Parohia este un 
exercițiu de evlavie” personală și comunitară. Dar 
după această afirmație n-a venit nicio explicație. Prin 
ce este parohia un exercițiu de evlavie? Și ce ne 
motivează să ne manifestăm evlavios în parohia 
noastră?  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 62 autorul 
vorbește despre „frumusețea evlaviei”, dar o vede 
exprimată doar la două praznice din anul bisericesc: 
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la Nașterea Domnului, prin colinde, și la Învierea 
Domnului prin troparul praznicului. Însă evlavia e 
frumoasă...doar de două ori pe an? De ce nu e 
frumoasă zilnic și prin tot ceea ce face? Și care e, 
până la urmă, definiția evlaviei? Pentru că autorul nu 
a definit-o nici până acum, dar ea e subiectul cărții 
sale.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă tot în p. 62, 
autorul mai spune și acest lucru: „Evlavia este un 
lucru care ne face să înțelegem credința nu pe bază 
rațională[,] ci mai mult pe cale mistică”. Însă, dacă 
credința e, din punctul său de vedere, mai mult 
mistică decât rațională, evlavia cum e? Și de ce e 
credința mai mult mistică și de ce nu e, în același 
timp, și rațională și mistică? Ce înseamnă mistic 
pentru autor? Pentru că, pentru mine, lucrul mistic, 
adică vederea extatică, înseamnă o realitate dumne- 
zeiască, care e în același timp și rațională și supra- 
rațională. Pentru că Dumnezeu ne arată în vedeniile 
Sale lucruri dumnezeiești, supraraționale, care ne 
depășesc puterea noastră de înțelegere, dar, prin 
luminarea Lui, putem înțelege anumite lucruri din 
vedeniile pe care le avem. De aceea, vedenia supra- 
rațională, pe care ne dă să o vedem Dumnezeu, e și 
rațională, pe măsura la cât ne luminează Dumnezeu 
ca să înțelegem din ea. Din acest motiv, vederea 
mistică nu exclude rațiunea, ci ea o luminează 
pentru ca să înțeleagă lucrurile care o depășesc.  

Dorin Octavian Picioruș: În p. 64, autorul 
vorbește despre evlavia față de Episcopii duhov- 
nicești, dar nu și de evlavia față de Preoții, Diaconii, 
Monahii și credincioșii duhovnicești. Pentru că 
evlavia reală trebuie să se manifeste față de orice om 
duhovnicesc, indiferent de faptul dacă face sau nu 
face parte din ierarhia bisericească.  
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Cap. al 5-lea începe în p. 69 cu o definiție a 
fățărniciei, dar nu am aflat încă ce înseamnă...a avea 
evlavie. Al 6-lea capitol începe în p. 84...și în timp ce 
citeam mi-am dat seama că autorul a scris cartea în 
trendul cărților Despre ură, Despre iubire, Despre 
minciună, Despre...cu scop moralizator. În care bate 
apa în piuă, dar consideră că a contribuit la asanarea 
publică a moralității. 

Dorin Octavian Picioruș: Concluziile încep în p. 
99 și autorul tot n-a definit ce este evlavia. Din 
ultima frază a cărții, care e în p. 106 a PDFului, rezul- 
tă că autorul a scris pentru un public începător, „care 
se află [la] începutul drumului lor duhovnicesc”.  

Teodorescu Radu: Nu îmi dau seama ce carte a 
mea te interesează: cea despre Sfântul Simeon Noul 
Teolog sau cartea mea despre evlavia creștin orto- 
doxă? Sunt două cărți distincte.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă pentru mine a 
fost o enervare continuă cartea și o pierdere de timp, 
pentru că nu avem de-a face cu o carte gândită de la 
un capăt la altul, ci cu o carte de idei plagiate de la 
unul sau altul, în care experiența autorului e minoră.  

Aceasta e ultima sa carte publicată online. Dacă 
așa arată ultima, cum arată prima?  

Astfel că, răspunsul meu pentru autor e acesta: 
nu putem avea niciun fel de colaborare în domeniul 
cărților, pentru că dumneavoastră nu sunteți nici 
gânditor, nici scriitor, ci un compilator care plagiază 
continuu, fără rușine.   

Teodorescu Radu: Dacă tu spui așa[,] nu pot să 
mă opun opiniei tale...eu sunt de altă părere.   

 
* 

10. 00, vineri, 30 septembrie 2016, soare, 16 
grade.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [49]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/30/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
49/.  

 
Predică la Duminica a 19-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/09/30/predi
ca-la-duminica-a-19-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

1 octombrie 2016, zi de sâmbătă, 13. 53, 23 de 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [50]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/01/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
50/.  

 
Ce a fost mai înainte: oul sau găina? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/01/ce-a-
fost-mai-inainte-oul-sau-gaina/.  

 
* 
 

2 octombrie 2016, zi de duminică, 17. 24, 24 de 
grade.  

Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 
disului [51]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
51/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [51]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/r

eintoarcere-la-nichita-51/.  
 
Predica Ierom. Calistrat Chifan din data de 25 

septembrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/

predica-ierom-calistrat-chifan-din-data-de-25-
septembrie-2016/.  

 
17. 33: Când a apărut ideea de Sinod Ecumenic 

în canoanele Bisericii? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/

cand-a-aparut-ideea-de-sinod-ecumenic-in-
canoanele-bisericii/.  

 
18. 01: Cum am ajuns să scriu despre Sfântul 

Antim Ivireanul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/02/

cum-am-ajuns-sa-scriu-despre-sfantul-antim-
ivireanul/. 

* 
 
Luni, 12, 51, 3 octombrie 2016, soare și nori, 18 

grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [52]:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/03/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
52/.    
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Care canon bisericesc atestă pentru prima oară 
Taina Sfintei Mirungeri? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/03/c
are-canon-bisericesc-atesta-pentru-prima-oara-
taina-sfintei-mirungeri/.   

 
20. 27: Predica Părintelui Profesor Stelian 

Tofană din 2 octombrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/03/

predica-parintelui-profesor-stelian-tofana-din-2-
octombrie-2016/.  

 
* 

 
4 octombrie 2016, zi de marți, cu soare, 10. 10, 15 

grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [53]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/04/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
53/.  

 
Diaconița trebuie hirotesită sau hirotonită? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/04/

diaconita-trebuie-hirotesita-sau-hirotonita/.  
 
10. 19: Psalmul 24, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/04/

psalmul-24-cf-lxx/.  
 

* 
5 octombrie 2016, zi de miercuri, 19. 03, zi cu 

soare și nori, acum sunt 11 grade.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 
disului [54]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/05/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
54/.   

 
Ce spun canoanele Bisericii despre căsătorie? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/05/

ce-spun-canoanele-bisericii-despre-casatorie/.  
 
Predica Părintelui Nicolae Bălășoiu din 18 sep- 

tembrie 2016: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/05/

predica-parintelui-nicolae-balasoiu-din-18-
septembrie-2016/.   

 
19. 53: Cum se sfințește Sfânta Masă a altarului 

ortodox. Sfințire live:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/05/

cum-se-sfinteste-sfanta-masa-a-altarului-ortodox/.  
 
21. 02: Părintele Profesor Dumitru Stăniloae 

vorbind cu tinerii:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/05/

parintele-profesor-dumitru-staniloae-vorbind-cu-
tinerii/.    

* 
13. 21, joi, 6 octombrie 2016, zi cu soare, 13 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [55]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/06/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
55/.   
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Ce spun canoanele Bisericii despre superstiții? 
Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/06/
ce-spun-canoanele-bisericii-despre-superstitii/.  

 
Istorie 6. 2:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/06/i

storie-6-2/.  
 
Psalmul 25, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/06/

psalmul-25-cf-lxx/.  
 

* 
 
Vineri, 7 octombrie 2016, zi cu soare, 11 grade la 

10. 36.  
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [56]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/07/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
56/.  

 
Predică la Duminica a 20-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/07/predi
ca-la-duminica-a-20-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Despre ce doriți să 

discutăm, domnule Negoiță Ciprian33? Cum m-ați 
cunoscut? Citiți Teologie pentru azi34? 

                                           
33 A se vedea:  
https://www.facebook.com/negoita.ciprian.5.  
34 După vreo 7 ore de la acceptarea potențialului dialog 

cu el, Negoiță mi-a răspuns privat, a crezut că ne putem 
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* 
 
11. 16, 8 octombrie 2016, zi de sâmbătă, ploioasă, 

10 grade.  
 
Ce spun canoanele Bisericii despre travestire și 

purtarea de măști? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/08/

ce-spun-canoanele-bisericii-despre-travestire-si-
purtarea-de-masti/.  

 
Ne putem duce la mare, ca să facem baie în 

comun? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/08/

ne-putem-duce-la-mare-ca-sa-facem-baie-in-
comun/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [57]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/08/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
57/.  

 
* 

15. 16, 9 octombrie 2016, zi de duminică, 12 
grade.  

Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 
disului [58]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/09/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
58/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [52]:  

                                           
trage de șireturi, și de aceea l-am dat afară din spațiul meu 
dialogic.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/09/
reintoarcere-la-nichita-52/.  

 
Întrebările catehetice (1-30):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/09/i

ntrebarile-catehetice-1-30/.  
 

* 
 

10 octombrie 2016, zi de luni, 12. 54, 14 grade.  
 
Cum a născut Maica lui Dumnezeu potrivit 

canoanelor Bisericii? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/10/c

um-a-nascut-maica-lui-dumnezeu-potrivit-
canoanelor-bisericii/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 25, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/10/p

arimiele-lui-salomon-cap-25-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [59]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/10/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
59/.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Daniel 

Samuel Petrilă35, îmi place poezia pe care o scrieți, 
îmi plac și desenele dumneavoastră, mă bucur că 
scrieți în română, dar și în engleză. Aveți poezie 
scrisă și în romani? Care este confesiunea dumnea- 
voastră? Ce doriți să discutați cu mine?  

                                           
35 A se vedea: https://www.facebook.com/dspetrila.  
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Daniel Samuel Petrilă: Bună ziua! Mulțumesc 
pentru aprecieri. Da, scriu și în rromani. Sunt bap- 
tist. Doresc să [vă] citesc articolele publicate pe face- 
book, de la primul postat până la ultimul. 

Daniel Samuel Petrilă: Îmi este mai la îndemână 
aici decât pe site.  

Daniel Samuel Petrilă: În limita posibilităților 
voi lăsa și câte un feedback. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă doriți să mă 
citiți, eu mă bucur mult și vă stau la dispoziție. Și mai 
ales vă mulțumesc pentru sinceritatea cu care v-ați 
mărturisit confesiunea și intenția pe care o aveți 
vizavi de mine. Pentru că asta îmi arată că sunteți un 
tânăr deschis și muncitor.  

După ce v-am scris mesajul supra, am aflat că 
dumneavoastră sunteți cel care doriți, ca în mod 
gratuit, să susțineți la București un curs de limbă 
rromani. Lucru care m-a emoționat și mai mult în 
ceea ce vă privește. Pentru că eu aș dori să am un 
profesor ca dumneavoastră, care să mă inițieze în 
limba dumneavoastră maternă. Nu am timp să vin în 
locația în care vă susțineți cursul, dar, dacă ați dori 
așa ceva, eu v-aș plăti un curs de câteva ore, pentru 
ca, online, să mă inițiați în limba rromani. M-ar 
interesa să știu limba din perspectivă teologică, 
pentru ca să pot să vorbesc și să predic populației 
rrome din România. 

Daniel Samuel Petrilă: Ce îmi spuneți mi se pare 
un lucru extraordinar...  

Desigur, eu țin cursuri de limbă rromani și pe 
skype, cu persoane interesate de această limbă. 
Probabil că așa dorește Dumnezeu și în cazul acesta, 
iar eu nu mă împotrivesc.  
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Vă mulțumesc pentru intenția dumneavoastră, 
lăudabilă, de a învăța limba mea maternă. Este o 
onoare pentru mine.  

Putem discuta despre posibilitatea de a bene- 
ficia și dumneavoastră de un curs gratuit din partea 
mea, mai ales că este vorba despre o intenție atât de 
nobilă. 

Dorin Octavian Picioruș: Domnule Daniel 
Samuel Petrilă, și eu mă bucur că la baza inițiativei 
dumneavoastră de a învăța gratuit limba rromani stă 
credința dumneavoastră în Dumnezeu. Același lucru 
mă călăuzește și pe mine în munca mea online. 
Pentru folosul real și eficient al oamenilor am dăruit 
online 140 de cărți, personale sau editate de către 
mine. Aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/category/ca
rtile-online-ale-familiei-piciorus/. Alături de câteva 
mii de articole. Pentru că toți oamenii trebuie să aibă 
dreptul de a se...întâlni cu cartea, cu cartea care vine 
să îi îmbrățișeze. 

Dorin Octavian Picioruș:  Dacă dumneavoastră 
vreți să îmi fiți profesor de limba rromani, eu vă voi 
fi un student care pune întrebări punctuale și în- 
treabă o singură dată un lucru anume. Adică nu veți 
avea bătăi de cap cu mine. Iar modul în care eu învăț 
limbi străine, vreau să vi-l propun și dumneavoastră. 
Nu doresc să vă mănânc timpul în format video sau 
audio, ci eu vă voi întreba în scris și dumneavoastră 
îmi veți răspunde la fel. Pentru ca dumneavoastră să 
îmi puteți răspunde oricând doriți...și nu strâns cu 
ușa de sesiunea live de Skype. 

Dorin Octavian Picioruș:  Dacă îmi dați emailul 
în care să încep să vă scriu, vă voi pune întrebările 
primei lecții, care țin de limbă și de istoria ei. După 
ce aflu cât de științifică e o limbă, ce dicționare are, 
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cum e vorbită de oameni, ce fond de cuvinte are etc., 
eu trec la învățarea personalizată a limbii. Și mai 
întâi învăț prepozițiile și conjuncțiile, apoi substan- 
tivele, după aceea verbele, leg pronumele și numera- 
lele de substantive...și intru în traduceri pe Scriptură 
în acea limbă. Așadar, îmi dați emailul și începem cu 
harul lui Dumnezeu!  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă mi-ați indica 
gmail-ul dumneavoastră ar fi cel mai bine.  

[Ultimele două comentarii ale mele au fost 
apreciate de convorbitorul meu.] 

Daniel Samuel Petrilă: Eu folosesc yahoo: 
petriladaniel38@yahoo.com.  

Dorin Octavian Picioruș: E bine și cu yahoo-ul. 
Domnule Daniel, pe la ora 17.00 veți primi primele 
mele întrebări în materie de limba rromani. Adică, 
oficial, sunteți profesorul meu! Vă mulțumesc anti- 
cipat.  

[a apreciat din nou și acest comentariu] 
Daniel Samuel Petrilă: Aștept cu mare drag! Eu 

voi fi la cursuri, dar vă voi răspunde cât mai repede 
cu putință. Dumnezeu să ne ajute! 

Dorin Octavian Picioruș: V-am trimis pe email 
întrebările primului curs, domnule Daniel! Dumne- 
zeu să ne întărească spre tot lucrul bun!  

Daniel Samuel Petrilă: Am primit email-ul dvs. 
În noaptea asta plec într-o deplasare, dar revin mâi- 
ne seară. 

* 
11 octombrie 2016, zi de marți, 15. 36, 11 grade.  
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [60]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/11/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
60/.  
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În ce canon ni se vorbește despre primele 6 
Sinoade Ecumenice? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/11/i
n-ce-canon-ni-se-vorbeste-despre-primele-6-
sinoade-ecumenice/.  

 
În ce canon este atestată realitatea istorică și 

veridicitatea teologică a Sfântului Sfințit Mucenic 
Dionisios Areopagitul? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/11/i
n-ce-canon-este-atestata-realitatea-istorica-si-
veridicitatea-teologica-a-sfantului-sfintit-mucenic-
dionisios-areopagitul/.  

 
Psalmul 26, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/11/p

salmul-26-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 21-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/11/predic
a-la-duminica-a-21-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 

 
Cer înnorat, frig, 12 octombrie 2016, zi de 

miercuri, 12 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [61]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/12/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-61/.  
 
Când se primește Taina Sfintei Mirungeri? Răs- 

punsul meu:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/12/c
and-se-primeste-taina-sfintei-mirungeri/.  

 
Istorie 6. 3:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/12/i

storie-6-3/.  
 
Predică la pomenirea Sfintei Cuvioase Paras- 

cheva de la Iași [14 octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/12/p

redica-la-pomenirea-sfintei-cuvioase-parascheva-
de-la-iasi-14-octombrie-2016/.  

 
* 

 
8. 41, 13 octombrie 2016, zi de joi, 9 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [62]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/13/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
62/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 26, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/13/p

arimiele-lui-salomon-cap-26-cf-lxx/.   
 

* 
 
15. 53, 14 octombrie 2016, zi de vineri, 11 grade.  
 
Istorie 6. 4:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/14/i

storie-6-4/.  
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Parimiele lui Salomon, cap. 27, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/14/p

arimiele-lui-salomon-cap-27-cf-lxx/.  
 

* 
 
15 octombrie 2016, 14. 50, soare, sâmbătă, 16 

grade.  
 
Predica Ierom. Calistrat Chifan din data de 14 

octombrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/15/p

redica-ierom-calistrat-chifan-din-data-de-14-
octombrie-2016/.   

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [63]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/15/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
63/.  

 
Are de-a face cu învățătura Bisericii proverbul 

„cine sapă groapa altuia, cade singur în ea”? Răspun- 
sul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/15/a
re-de-a-face-cu-invatatura-bisericii-proverbul-cine-
sapa-groapa-altuia-cade-singur-in-ea/.  

 
Psalmul 27, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/15/p

salmul-27-cf-lxx/.  
 

* 
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18. 59, 16 octombrie 2016, zi de duminică, 
ploioasă, 9 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [64]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/16/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
64/. 

 
Reîntoarcere la Nichita [53]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/16/r

eintoarcere-la-nichita-53/. 
  
Ce înseamnă faptul că Domnul „este apărătorul 

mântuirilor unsului Său” [Ps. 27, 8, LXX]? Răspunsul 
meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/16/c
e-inseamna-faptul-ca-domnul-este-aparatorul-
mantuirilor-unsului-sau-ps-27-8-lxx/.  

 
Psalmul 28, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/16/p

salmul-28-cf-lxx/. 
 

* 
 

Luni, 10. 09, 17 octombrie 2016, cer înnorat, care 
tinde să se lumineze, 6 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [65]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/17/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
65/.  
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Cum trebuie să înțelegem cuvântul: „Glasul 
Domnului întărind cerbii” [Ps. 28, 9, LXX]? Răspun- 
sul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/17/c
um-trebuie-sa-intelegem-cuvantul-glasul-
domnului-intarind-cerbii-ps-28-9-lxx/.  

 
De ce Domnul „va descoperi dumbrăvile” [Ps. 

28, 9, LXX]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/17/d

e-ce-domnul-va-descoperi-dumbravile-ps-28-9-lxx/.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 28, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/17/p

arimiele-lui-salomon-cap-28-cf-lxx/.  
 

* 
 

7. 48, marți, 18 octombrie 2016, zi cu soare, 3 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [66]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/18/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
66/.  

 
Ce a vrut să spună Sfântul David prin expresia: 

„Domnul va locui potopul” [Ps. 28, 10, LXX]? Răspun- 
sul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/18/c
e-a-vrut-sa-spuna-sfantul-david-prin-expresia-
domnul-va-locui-potopul-ps-28-10-lxx/.  
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Care este zidul celor care iubesc legea Domnu- 
lui [Par. lui Sal. 28, 4]? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/18/c
are-este-zidul-celor-care-iubesc-legea-domnului-
par-lui-sal-28-4/.  

 
De cine sunt prinși oamenii în Par. lui Sal. 28, 

12? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/18/d

e-cine-sunt-prinsi-oamenii-in-par-lui-sal-28-12/.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 29, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/18/p

arimiele-lui-salomon-cap-29-cf-lxx/.  
 
Dorin Octavian Picioruș: Despre ce doriți să 

vorbim, domnule Marius-Adrian Călin36? Ce înseam- 
nă faptul că dumneavoastră ați studiat indologie în 
Germania? Ce ați studiat de fapt: dialectele Indiei sau 
istoria ei37? 

 
* 
 

19 octombrie 2016, 13. 29, zi de miercuri, cer 
înnorat, 11 grade.  

 
Praedicationes (vol. 11):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/p

raedicationes-vol-11/. E a 141-a carte TPA la nivel 
online.  

 

                                           
36 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mariusadrian.calin.  
37 Mi-a răspuns privat, nedorind o comunicare publică 

cu mine.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [67]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
67/.   

 
Ce înseamnă „să nu fii exeget [ἐξηγητὴς] nea- 

mului celui fărădelege” [Par. lui Sal. 29, 18, LXX]? 
Răspunsul meu:  

http://tinyurl.com/guhqydk.   
 
Ce înseamnă: „dar ieșirea lui nu a spălat-o” [Par. 

lui Sal. 30, 12]? Răspunsul meu:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/c
e-inseamna-dar-iesirea-lui-nu-a-spalat-o-par-lui-
sal-30-12/. 

 
* 

 
Pe la ora 5 dimineața, pe 20 octombrie 2016, de 

la Daniel Samuel Petrilă38:  
 

 
 

9. 45, 20 octombrie 2016, zi de joi, 7 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [68]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/20/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
68/.  

Cum trebuie să înțelegem duhovnicește locul 
de la Par. lui Sal. 30, 17? Răspunsul meu:  

                                           
38 S-a publicitat la mine și și-a exprimat dorința ca să 

îi apreciez pagina de pe Facebook. Însă la mine nu a găsit 
nimic demn de apreciat până acum și nici nu a făcut vreun 
comentariu la vreun articol sau la vreo carte a mea.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/20/
cum-trebuie-sa-intelegem-duhovniceste-locul-de-
la-par-lui-sal-30-17/.  

 
Parimiele lui Salomon, cap. 30, cf. LXX:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/20/

parimiele-lui-salomon-cap-30-cf-lxx/.  
 
Ce înseamnă: „Mulge lapte și va fi unt!” [Par. lui 

Sal. 30, 33]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/20/

ce-inseamna-mulge-lapte-si-va-fi-unt-par-lui-sal-
30-33/.  

 
Am încercat să mă manifest și eu la fel:  
 

 
 

Și răspunsul a fost acesta:  
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De aceea, am șters și eu publicitarea lui făcută 
la mine pe pagină.  

 
* 

 
Vineri, 8.00, 21 octombrie 2016, 10 grade, cer 

înnorat.  
 
Predică la Duminica a 23-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/21/predic
a-la-duminica-a-23-a-dupa-cincizecime-2016/.   
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Dorin Octavian Picioruș: Care e motivul pentru 
care doriți prietenia mea, Părinte Marcel Malanca39? 
Cum e viața dumneavoastră pastorală40? 

 
19. 15: Fetița de 4 ani din Rusia care e poliglotă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/21/f

etita-de-4-ani-din-rusia-care-e-poliglota/.  
 

* 
 
15. 06, sâmbătă, cer înnorat, 22 octombrie 2016, 

16 grade.  
 
Parimiele lui Salomon, cap. 31, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/22/

parimiele-lui-salomon-cap-31-cf-lxx/.  
 
Prezumția de nevinovăție și Judecata lui 

Dumnezeu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/22/prezu
mtia-de-nevinovatie-si-judecata-lui-dumnezeu/.  

 
19. 30: Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului 

Iacovos, Patriarhul Ierusalimului și Fratele Dom- 
nului: 

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/22/
dumnezeiasca-liturghie-a-sfantului-iacovos-
patriarhul-ierusalimului-si-fratele-domnului/.  

 
* 

23 octombrie 2016, duminică, 16. 42, 16 grade.  
 

                                           
39 A se vedea:  
https://www.facebook.com/marcel.malanca.9.  
40 Nu a răspuns și l-am dat afară.  
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Slujba Privegherii [22 octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/22/s

lujba-privegherii-22-octombrie-2016/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [69]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/23/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
69/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [54]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/23/r

eintoarcere-la-nichita-54/.  
 
Librăriile din Teleorman:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/23/l

ibrariile-din-teleorman/.  
 
Ecclisiastis, cap. 1, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/23/e

cclisiastis-cap-1-cf-lxx/.  
 

* 
 

10. 46, luni, 24 octombrie 2016, zi înnorată, 11 
grade.  

 
Slujba Privegherii [23 octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/23/s

lujba-privegherii-23-octombrie-2016/.  
 
Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [26-27 octom- 

brie 2016]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/24/
predica-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-octombrie-
2016/.  

 
* 
 

8. 01, 25 octombrie 2016, zi de marți, 9 grade, 
cer înnorat.  

 
Slujba Privegherii [24 octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/24/s

lujba-privegherii-24-octombrie-2016/.  
 
Păcatul e anti-poetic:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/25/

pacatul-e-anti-poetic/.  
 
Predică pentru predicatori [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/25/

predica-pentru-predicatori-1/.  
 
9. 37, în grupul privat Preoți ortodocși români41.  
 

 
 

* 
                                           

41 Timp de 9 ore...niciunul din cei 800 de membri ai 
grupului nu a spus niciun cuvânt la propunerea mea, acesta 
fiind singurul articol al zilei din acest grup. De aceea, după 
9 ore l-am șters. Este evident din ce motiv: n-am vrut să îi 
obosesc...și mai mult.   
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26 octombrie 2016, zi de miercuri, ploioasă, 15. 
06, 9 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [70]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/26/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
70/.  

 
Marin Beșteliu: Tudor Arghezi – poet religios 

[1]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/26/marin
-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-1/.  

 
Ce s-a petrecut cu Sfintele Moaște ale Sfântului 

Profet Elisseos și ale Sfântului Profet Ioannis Boteză- 
torul în timpul lui Iulianos Apostatul?  

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/26/

ce-s-a-petrecut-cu-sfintele-moaste-ale-sfantului-
profet-elisseos-si-ale-sfantului-profet-ioannis-
botezatorul-in-timpul-lui-iulianos-apostatul/.  

 
Ce a spus Sfântul Mare Mucenic Artemios 

despre dumnezeii păgâni, Sibile și Virgilius? Răspun- 
sul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/26/
ce-a-spus-sfantul-mare-mucenic-artemios-despre-
dumnezeii-pagani-sibile-si-virgilius/.   

 
* 

17. 31, 27 octombrie 2016, joi, 8 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [71]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/27/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-71/.  

 
De ce se veselește inima în osteneală [Eccl. 2, 

10]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/27/

de-ce-se-veseleste-inima-in-osteneala-eccl-2-10/.  
 
Viitorul învățământului universitar românesc:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/27/v

iitorul-invatamantului-universitar-romanesc/.  
 
Biserica și bisericile:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/27/

biserica-si-bisericile/.  
 
20. 56: Prefectul Teleormanului vorbind despre 

librăriile din Teleorman:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/27/

prefectul-teleormanului-vorbind-despre-librariile-
din-teleorman/.  

 
* 

 
Vineri, 9. 20, 28 octombrie 2016, cer înnorat, 6 

grade.  
 
Predică la Duminica a 22-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/28/predi
ca-la-duminica-a-22-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 

Sâmbătă, 29 octombrie 2016, zi cu mult soare, 11 
grade.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [72]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
72/.  

 
Poet religios și poet mistic. Care e diferența 

dintre ei? Răspunsul e aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/

poet-religios-si-poet-mistic/.  
 
A 142-a carte TPA la nivel online: Parimiele lui 

Salomon. O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/

parimiele-lui-salomon/.  
 

 
 
* 

Duminică, zi cu soare și nori, 15. 18, 30 octom- 
brie 2016.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [73]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
73/.  

 
Cititori TPA care locuiesc în sate și orașe mici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/c

ititori-tpa-care-locuiesc-in-sate-si-orase-mici/.  
 
Cititori TPA care locuiesc în mari și foarte mari 

orașe ale lumii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/c

ititori-tpa-care-locuiesc-in-mari-si-foarte-mari-
orase-ale-lumii/.  

 
Predica la împlinirea vârstei de 39 de ani [31 

octombrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/

predica-la-implinirea-varstei-de-39-de-ani-31-
octombrie-2016/.  

 
* 
 

11. 08, mult soare, 11 grade, luni, 31 octombrie 
2016, când am împlinit vârsta de 39 de ani.  

 
Ecclisiastis, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/31/e

cclisiastis-cap-2-cf-lxx/.  
 
16. 42: Taina Nunții unită cu Dumnezeiasca 

Liturghie: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/31/taina-
nuntii-unita-cu-dumnezeiasca-liturghie/.  
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Dumnezeiasca Liturghie în limba rromani:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/31/d

umnezeiasca-liturghie-in-limba-rromani/.  
 

 
Daniel Samuel Petrilă: Nu știam. Dumnezeu să 

vă binecuvânteze și să trăiți fericit ani frumoși alături 
de El! E un cadou deosebit. 

Dorin Octavian Picioruș: Predica la ziua de azi 
am publicat-o ieri:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/30/
predica-la-implinirea-varstei-de-39-de-ani-31-
octombrie-2016/. Poate nu ați fost atent... 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc frumos 
pentru urări și pentru amabilitatea de a mă iniția în 
limba rromani, în limba dumneavoastră maternă!  

Daniel Samuel Petrilă: Cu mare drag! Sper să vă 
pot ajuta cât mai mult.   

 
16. 57: Dumnezeiasca Liturghie în limba aro- 

mână: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/31/dumn
ezeiasca-liturghie-in-limba-aromana/.  

 
* 
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1 noiembrie 2016, zi cu soare, 10. 11, 9 grade.  
 

 
 

Psalmul 29, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/01/p

salmul-29-cf-lxx/.  
 
16. 18: Florica Dimitrescu, Dicționar de cuvinte 

recente (ed. a 2-a):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/01/fl

orica-dimitrescu-dictionar-de-cuvinte-recente-ed-
a-2-a/.  

  
Plăcerea imperativului. Meditații despre cre- 

dință, cultură și chemare [I]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/01/p

lacerea-imperativului-meditatii-despre-credinta-
cultura-si-chemare-i/.   

* 
 

20. 32, 2 noiembrie 2016, zi de miercuri, 10 
grade.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [74]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/02/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
74/.  

 
Ecclisiastis, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/02/e

cclisiastis-cap-3-cf-lxx/.  
 
Plăcerea imperativului. Meditații despre credi- 

nță, cultură și chemare [II]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/02/p

lacerea-imperativului-meditatii-despre-credinta-
cultura-si-chemare-ii/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [75]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/02/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-75/.   
 

* 
 

16. 24, joi, 3 noiembrie 2016, cer înnorat, a și 
plouat, 12 grade.  

 
Predică la Duminica a 24-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/03/predic
a-la-duminica-a-24-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
Apreciată de Pr. Marian Dima42.  
 

                                           
42 A se vedea:  
https://www.facebook.com/marian.dima.946.  
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Cu și despre ÎPS Justinian Chira [1921-2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/03/c

u-si-despre-ips-justinian-chira-1921-2016/. 
 

* 
 

10. 36, vineri, 4 noiembrie 2016, 7 grade, cer 
înnorat.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [76]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
76/.  

 
Ce înseamnă a vedea binele în toată osteneala 

noastră [Eccl. 3, 13]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/c

e-inseamna-a-vedea-binele-in-toata-osteneala-
noastra-eccl-3-13/.   

 
Apreciat de Pr. Marian Dima.  
 
Care sunt numele Sfinților Apostoli conform 

Matteos 10? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/c

are-sunt-numele-sfintilor-apostoli-conform-
matteos-10/.  

 
Predică la soborul Sfinților Arhangheli Mihail și 

Gavriil și al tuturor Puterilor cerești [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/p

redica-la-soborul-sfintilor-arhangheli-mihail-si-
gavriil-si-al-tuturor-puterilor-ceresti-2016/.  
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Apreciată de Pr. Marian Dima.  
 
Plăcerea imperativului. Meditații despre cre- 

dință, cultură și chemare [III]:  
http://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/pl

acerea-imperativului-meditatii-despre-credinta-
cultura-si-chemare-iii/.  

 
Apreciat de Claudia Lazăr Mihalache43.  
 
18. 35: Pastorul baptist travestit în „Teofil 

Monahul” pe Facebook:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/04/p

astorul-baptist-travestit-in-teofil-monahul-pe-
facebook/.  

  
Daniel Samuel Petrilă: Cred că am mai auzit de 

acest pastor. Mi se pare că e cu probleme grave. A 
făcut mai multe probleme și în bisericile neopro- 
testante.  

Daniel Samuel Petrilă: Se spune că din cauza 
anumitor zvonuri produse de el atât pastorul Florin 
Ianovici, cât și Vladimir Pustan, au fost excomu- 
nicați din bisericile pe care le păstoreau. Nu știu dacă 
e vorba de același Marius Cruceru.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă dumneavoastră 
veniți de la Oradea, domnule Daniel! Nu se poate să 
nu știți cine e Pastorul Marius David Cruceru.  

Daniel Samuel Petrilă: Nu am avut tangență cu 
pastorii mari, deși locuiesc aproape de Oradea. Eu 
am frecventat biserici mici și am cunoscut pastori 
mici. Nu cred că am pierdut nimic că n-am auzit de 
acest om. 

                                           
43 A se vedea:  
https://www.facebook.com/lazarmihalache.  
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Dorin Octavian Picioruș: Însă dumnealui e cel 
care îi creează pe pastorii mici și mari baptiști din 
Transilvania, fiind Decanul Facultății de Teologie 
Baptistă din Oradea.   

Daniel Samuel Petrilă: Eu am fost preocupat de 
alte aspecte. La fel stă treaba și cu muzica creștină 
neo-protestantă. În afară de ce a scris Nicolae Mol- 
doveanu nu-mi mai ajunge la suflet aproape nimic. 
Sunt sute de personalități ale muzicii contemporane 
pe care nu-i cunosc sau nu vreau să-i cunosc.   

Daniel Samuel Petrilă: Mai mult, locuind la 
periferia Bihorului, am avut tangențe și cu pastori 
din județul Arad.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă înțeleg! Vă referiți 
la Nicolae Moldoveanu, în vârstă, care a murit de 
curând? Acesta:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Moldov
eanu.  

Daniel Samuel Petrilă: Da, acel Nicolae Moldo- 
veanu. Pastorii de prin satele Bihorului, cei trecuți de 
40 de ani, sigur nu au fost formați de acest individ. 
Eu îmi aduc aminte că existau diferite seminarii teo- 
logice la care participau viitorii pastori. Tatăl meu, 
de pildă, a făcut un seminar în Arad (nu a profesat, 
că s-a despărțit de mama). Ceilalți nu prea aveau 
legătură cu Bihorul, adică nu au fost formați acolo. 

Dorin Octavian Picioruș: Însă Nicolae Moldo- 
veanu, domnule Daniel, a murit ortodox sau baptist? 
Wikipedia spune că a murit la Sibiu, probabil tot 
acolo o fi și îngropat. Poeziile lui puse pe muzică 
seamănă cu cele ale lui Traian Dorz, pentru că ambii 
au făcut parte din Oastea Domnului, însă eu nu am 
la inimă astfel de compoziții. Pentru mine muzica 
Bisericii e muzica bizantină, iar compoziții de acest 
fel sunt un simptom viu al secularizării. 
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Daniel Samuel Petrilă: Nu a murit nici baptist, 
nici ortodox. Așa știu din ultimele interviuri. Eu 
ascult și muzică bizantină, deși la noi nu se ascultă 
de obicei. Față de muzicile contemporane, cu pro- 
funde influențe occidentale, liberale, fără calitate 
melodică sau mesaj concis (nu îți dai seama despre 
cine se vorbește în piesă, despre Dumnezeu sau 
despre sentimente față de ce există pe pământ) cred 
că imnurile și cântările lui N. M. au o oarecare 
calitate. În plus, accept ceea ce e produs sub inspi- 
rație divină. Imnurile s-au păstrat în forma lor de azi, 
deși N. M. se va mai fi schimbat. A fost un personaj 
interesant.  

Dorin Octavian Picioruș: Faceți bine, domnule 
Daniel, dacă acceptați diversitatea în materie de 
cunoaștere! Cu cât vă plac mai multe feluri de a scrie 
și de a cânta, cu atât sunteți mai bogat sufletește. Vă 
mulțumesc pentru detaliul referitor la Nicolae Mol- 
doveanu! 

Daniel Samuel Petrilă a apreciat comentariul 
meu.  

 
* 
 

Soare, 12. 17 minute, 5 noiembrie 2016, zi de 
sâmbătă.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Pol Cos- 

min44, pictura dumneavoastră bisericească mi se 
pare una ștearsă, repetitivă, fără personalitate. Unde 
ați făcut studii picturale? Și de ce nu aveți apetență 
pentru vechea și grava și autentica pictură biseri- 
cească ortodoxă? 

 
                                           

44 A se vedea: https://www.facebook.com/PolCosmin.  
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Dorin Octavian Picioruș: Părinte Murgu Cor- 
nel-Virgil45, cu ce vă ocupați în afară de Preoție? 
Scrieți, studiați, faceți ceva anume? Ce doriți să dis- 
cutați cu mine?   

Murgu Cornel-Virgil: În afară de preoție sunt 
președintele asociației de părinți din școala din 
localitate. Am intrat de mai multe ori pe pagina 
dumneavoastră Teologie pentru azi[,] de unde am 
luat o parte din lucrările dumneavoastră, în special 
traducerile din Sf. Părinți, lucrări ce îmi sunt necesa- 
re pentru predici sau îmbogățirea cunoștințelor 
teologice. Vă mulțumesc că ați pus la dispoziția 
publicului acele lucrări și așteptăm și alte traduceri. 
De exemplu[,] aș dori să se traducă din opera Sf[.] 
Nicodim Aghioritul: Tâlcuirea canoanelor de la praz- 
nicele împărătești. 

Murgu Cornel-Virgil: Imnografia ortodoxă re- 
prezintă un tezaur care[,] din nefericire[,] nu este 
băgat în seamă. Am observat că Îps Ierotei Vlachos 
citează în predicile de la praznice foarte mult din 
lucratea Sf[.] Nicodim. 

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru foarte bun, 
Părinte Cornel, dacă sunteți integrat și în relația cu 
Școala. Dacă Școala e un partener al Bisericii, alături 
de Primărie, reușitele sunt mult mai mari la sat. Vă 
mulțumesc că mă citiți! Și eu cred că cartea teolo- 
gică, cu precădere, la sat trebuie să ajungă, că cei de 
la oraș pot să își mai cumpere.  

Da, cartea Sfântului Nicodim Aghioritul e nece- 
sară și imnografia Bisericii e plină de teologie 
dogmatică încă neprelucrată științific. Însă a apărut 
la Iași o altă tâlcuire la canoanele praznicelor și 
anume a Sfântului Neofitos Zăvorâtul. O găsiți aici: 

                                           
45 Idem:  
https://www.facebook.com/murgu.cornelvirgil.  
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https://edituradoxologia.ro/scrieri-v-talcuire-la-
canoanele-celor-douasprezece-praznice-
imparatesti-cuvinte-despre-arhieria-lui.  

Vă doresc numai bine!  
Dorin Octavian Picioruș: N-am fost atent la 

amănuntul acesta: că ÎPS Ieroteos Vlahos citează 
adesea din Sfântul Nicodimos Aghioritul. Vă mulțu-
mesc pentru precizare!  

Dorin Octavian Picioruș: După ce am scris 
primul comentariu, mi-am dat seama că am văzut 
traducerea lor în română...dar am căutat online. Și 
sunt în română! Le găsiți aici:  

http://www.librariasophia.ro/carti-Noul-
Theotokarion-Canoanele-aghiorite-ale-Maicii-
Domnului-Nicodim-Aghioritul-sf-so-8346.html.  

Murgu Cornel-Virgil: Sunt doar la praznicele 
Maicii Domnului. E o lucrare și la prazicele Mântui- 
torului care nu e tradusă.  

Dorin Octavian Picioruș: Am înțeles! Vă inte- 
resează cu precădere aceea.  

Dorin Octavian Picioruș: Cartea pe care o 
căutați dumneavoastră, Părinte Cornel, în ediția 
princeps, cea din 1836, este aceasta:   

https://books.google.ru/books?id=30dJAAAAc
AAJ&dq=Θεοπασχιτῶν&hl=ru&pg=PP1#v=onepage&
q=Θεοπασχιτῶν&f=false.  

Are peste 700 de pagini și e publicată la Veneția.  
Dorin Octavian Picioruș: O puteți downloada 

ca să vedeți cum arată.  
Dorin Octavian Picioruș: Câți bani i-ați da cuiva 

ca să vă traducă o carte de 700 de pagini din ediția 
princeps?  

Murgu Cornel-Virgil: Daca aș avea[,] aș da 
bucuros. Dar poate facem rost de un sponsor. Ori- 
cum vă mulțumesc. Stiu că e greu de tradus și îți 
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trebuie timp și ceva resurse pentru a o putea publica. 
Oare câți o vor folosi?    

Murgu Cornel-Virgil: Știu că e greu de tradus o 
astfel de lucrare. Dacă aș avea resurse[,] aș traduce 
toate lucrările Sf. Părinți. Poate facem rost de un 
sponsor. Cei drept[,] doar cei interesați de teologia 
imnografilor pot cumpăra o astfel de lucrare sau cei 
ce iubesc muzica psaltică. Oricum, vă mulțumesc 
pentru informații și vă urez să aveți spor în lucrare. 

Dorin Octavian Picioruș: Prețul corect al cărții, 
Părinte Cornel, al traducerii cărții Sfântului Nico- 
dimos Aghioritul e 10.000 de euro și traducerea să fie 
gata în 3 ani. Așa că, dacă doriți cărți, trebui să și 
plătiți pentru ele. Iar dacă vreți să le traduceți singur, 
învățați limbile vechi ale Bisericii și veți vedea că nu 
are să vă mai lase inima să le dați...pe gratis!  

Murgu Cornel-Virgil: Sunt de acord cu dum- 
neavoastră. De aceea[,] apreciez ceea ce faceți și sper 
din tot sufletul să fie cât mai mulți ca dumnea- 
voastră[,] ce se implică în traduceri. Sunt sigur că 
traduceți pentru folosul tuturor și nu urmăriți foloa- 
se materiale. Munca trebuie răsplătită și[,] mai ales[,] 
cea pentru care [dumneavoastră] vă trudiți.  

Murgu Cornel-Virgil: Dacă greșesc uneori în 
ceea ce scriu, vă rog să mă iertați[,] deoarece am 
copilul mic[,] ce stă mereu pe capul meu și scriu 
uneori cu greșeli. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă cred, Părinte 
Cornel! Multă sănătate întregii dumneavoastră fa- 
milii. Iar în ceea ce privește munca pentru cartea 
teologică, eu zic că merită tot respectul, banii și 
cititul oamenilor Bisericii.  

Murgu Cornel-Virgil: Vă mulțumesc. De ase- 
menea[,] vă urez numai împliniri alături de cei dragi.   
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Dorin Octavian Picioruș: Da, numai bine! Vă 
mulțumesc frumos!   

Murgu Cornel-Virgil: Daca vă interesează, am 
lucrarea de licență a pr. Păunescu V. Panait [cu] 
traducerea Comentariul[ui] Sf[.] Ioan Dama[s]chin 
la ep. 1 către Corinteni. Am primit-o de la o rudă de-
a părintelui. Dacă vă e de folos la vreo traducere... 

Murgu Cornel-Virgil: Licența a fost susținută în 
1941. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, îmi puteți trimite 
teza pe dorinfather@gmail.com, o voi citi și vă spun 
ce părere am! Vă mulțumesc, Părinte Cornel!  

Murgu Cornel-Virgil: Am să o scanez mâine și 
am să vă o trimit. 

Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 
anticipat! 

Murgu Cornel-Virgil: Dacă doriți pot să vi-o 
trimit cu rugămintea ca după ce o veți studia sau 
copia să mi-o trimiteți înapoi[,] pentru că țin foarte 
mult la cărți. Vă mulțumesc pentru informația cu 
Sf[.] Neofit, am comandat colecția în seara aceasta. 
Erau la reducere. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu! Îmi trimiteți o 
copie PDF pe email. Nu e nevoie să mi-o trimiteți 
prin poștă. Mă bucur că ați comandat cartea la 
Doxologia. 

Murgu Cornel-Virgil: Hârtia e veche și nu știu 
dacă se vede bine. 

Dorin Octavian Picioruș: Dacă o scanați cu 
rezoluție mare se va vedea bine. 

Murgu Cornel-Virgil: Am să încerc și cu 
telefonul și la imprimantă. Apoi vedeți care e mai 
bună. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, cum doriți! 
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Murgu Cornel-Virgil: V-am trimis câteva pagini 
făcute în seara aceasta pe email. 

Dorin Octavian Picioruș: Se vede foarte bine! 
 
[După ceva timp, când credeam că nu se va ține 

de cuvânt...] 
 
Dorin Octavian Picioruș: Unde vă e cuvântul, 

Părinte Murgu Cornel-Virgil? Cum e Preotul care 
promite și nu se ține de cuvânt, mai ales când nimeni 
nu l-a obligat să promită ceva anume?   

Murgu Cornel-Virgil: tocmai am terminat 
tre[a]ba afară. am turnat betoane prin curte toată 
ziua[,] iar acum încerc să vă trimit. are aproape 580 
mb și tocmai introduc adresa dumneavoastră de 
email. Sunt un om de cuvânt și îmi țin mereu cuvân- 
tul.   

Murgu Cornel-Virgil: Vă rog să mă anunțați 
când ați primit fișierele și dacă sunt toate. 

Murgu Cornel-Virgil: În fișierul din calculatorul 
meu îmi arată că sunt 580[,] iar în cel trimis 28 mb. 
Am primit confirmarea de la program că sunt trimise 
și sper să le fi primit.  

Murgu Cornel-Virgil: Văd că nu le-a luat pe 
toate. 

Murgu Cornel-Virgil: Acum le arhivez și le 
trimit arhivate pentru că nu le ia pe toate. Cu iertare.  

Murgu Cornel-Virgil: Ați primit fișierul?  
Dorin Octavian Picioruș: Nu ați atașat niciun 

alt fișier, Părinte Cornel, celor două emailuri ultime 
trimise! Singurul fișier primit e cel prim, format din 
10 fotografii, adică cel de 28 de megabaiți.  

Murgu Cornel-Virgil: am trimis un fișier arhi- 
vat. voi încerca prin alt program 
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Dorin Octavian Picioruș: Nu aveți cum să 
trimiteți un fișier arhivat, atâta timp cât cele două 
emailuri ultime ale dumneavoastră nu au niciun 
atașament la ele. 

Murgu Cornel-Virgil: Încerc cu Gfile46 și Google 
Drive.  

Dorin Octavian Picioruș: Vă rog!  
Murgu Cornel-Virgil: se încarcă greu. îmi arată 

că mai durează 30 de min.  
Murgu Cornel-Virgil: Acum v-am trimis fișie- 

rul.  
Dorin Octavian Picioruș: Da, Părinte Murgu 

Cornel-Virgil, am descărcat cei 800 de mb trimiși! Vă 
mulțumesc pentru tot efortul depus și pentru darul 
dumneavoastră!  

 
 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Mihai 

Suciu47, cum caracterizați nivelul predicii ortodoxe 
din localitatea unde locuiți? Doriți să discutați cu 
mine un anume lucru? 

 
Dorin Octavian Picioruș: Părinte Marian Dima, 

onlineul e o lume stufoasă, cu multe cotloane. 
„Monahul Teofilos” e unul dintre mulții impostori ce 
vă pot trage de limbă. De aceea, cel mai bine e să 
verificați persoanele pe care le acceptați ca „prieteni” 
pe Facebook. 

Marian Dima: Sarutmâna părinte. Aveți per- 
fectă dreptate[,] dar nu am discutat nimic cu el 
credeți[-]mă.  

                                           
46 Se referea la http://www.gfile.ro/.  
47 A se vedea:  
https://www.facebook.com/mihai.suciu.737.  
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Marian Dima: Vă mulțumesc de sfat[.] acum 
știu ce am de făcut[.] Doamne ajută. 

Dorin Octavian Picioruș: Numai bine, Părinte 
Marian! Și sper să comunicăm aici...și nu să stăm în 
tăcere. Pentru că eu, pe cei tăcuți, îi invit să tacă la ei 
pe pagină. Adică îi scot din cercul meu de prieteni.  

 
13. 27: Antim Ivireanul: avangarda literară a 

Paradisului [77]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
77/.  

 
Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Mat. 

6, 9-13? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/c

are-este-textul-rugaciunii-tatal-nostru-in-mat-6-9-
13/.  

 
Apreciat de Sorin Marius Crăciunescu48.  
 
Teologie și poezie la Sfântul Antim Ivireanul și 

Dimitrie Cantemir:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/t

eologie-si-poezie-la-sfantul-antim-ivireanul-si-
dimitrie-cantemir/.  

 
Apreciat de Irina Popa49.  
 
A 143-a carte TPA la nivel online. Studii literare 

(vol. 2):  

                                           
48 Idem:  
https://www.facebook.com/sorinmarius.craciunescu.  
49 Idem: https://www.facebook.com/irina.popa.1291.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/s
tudii-literare-vol-2/.  

 

 
 

Daniel Samuel Petrilă: Eu nu v-am spus până 
acum. Doamna Prof. Gianina Picioruș mi-a predat un 
curs de literatură română veche în 2012. Cursul mi-a 
fost de mare folos, cu siguranță și această lucrare va 
fi. Vă mulțumesc! 

Dorin Octavian Picioruș: Da, își amintește de 
dumneavoastră! Mi-a spus că ați fost „un student 
conștiincios și silitor”.  

Daniel Samuel Petrilă: Mă bucur că își amin- 
tește. 

 
15. 34: Dorin Octavian Picioruș: Bună ziua, 

Părinte Vasile Ilie50! Ce veți predica mâine? Ce doriți 
să vorbiți cu mine?  

 

                                           
50 A se vedea:  
https://www.facebook.com/vasile.ilie.12914.  
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18. 44: Dorin Octavian Picioruș: Părinte de la 
Parohia Ortodoxă Boiu Mare51, comuna dumnea- 
voastră avea 1.131 locuitori în anul 2011, potrivit 
Wikipedia. Acum sunt mai mulți sau mai puțini 
locuitori la dumneavoastră? Ce obicei special are 
comuna Boiu Mare de Învierea sau de Nașterea 
Domnului?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Bună seara, Părinte 

Catalin Ifrim52 si Doamnă Babanas Mirela53! Cu ce să 
începem discuția noastră?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Ce doriți să-mi spu- 

neți, Părinte Ionuț Păun?54 Cum e viața ortodoxă în 
Germania?   

 
* 

 
6 noiembrie 2016, zi de duminică, însorită.  
Dorin Octavian Picioruș: Cine sunt noii mei 

convorbitori de aici? Să facem prezentările! Adică să 
vorbim!  

Irina Popa55: Sărut mâna[,] Părinte56!!! 
Dorin Octavian Picioruș: Cine sunteți? 
Irina Popa: v-am răspuns în privat... 

                                           
51 Idem: https://www.facebook.com/ionut.barle.58.  
52 Idem: https://www.facebook.com/ifrimc.  
53 Idem: https://www.facebook.com/babanas.mirela.  
54 Idem:  
https://www.facebook.com/ionut.paun.50702.  
55 Idem: https://www.facebook.com/irina.popa.1291.  
56 Cuvinte scrise cu litere mari, fără diacritice. 

Majoritatea textelor, care nu îmi aparțin din această carte, și 
care au fost scrise de către cei cu care am vorbit, nu au avut 
diacritice.  
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Dorin Octavian Picioruș: Adică cu ce vă 
ocupați? Citiți, scrieți, cântați? 

Dorin Octavian Picioruș: Cine sunt ceilalți care 
au intrat în cercul meu de prieteni, astăzi, în zi de 
duminică?   

Dorin Octavian Picioruș: Ce fel de poezie ați 
scris, domnișoară Irina Popa?  

Irina Popa: Depinde de starea pe care o am...în 
acel moment.  

Dorin Octavian Picioruș: Ați arătat cuiva 
poeziile pe care le-ați scris?  

Irina Popa: da 
Irina Popa: i le-am trimis unui pr[eot] de la 

Timișoara.  
Irina Popa: Și le-a publicat într-o revistă.  
Dorin Octavian Picioruș: Și dacă le-ați publicat 

la Timișoara, doriți să publicați și aici una dintre ele?  
Irina Popa:  Nu le mai țin minte.  
Dorin Octavian Picioruș: Dacă le aveți scrise, 

nu trebuie să le țineți minte! Transcrieți aici una 
dintre ele...pentru ca să vă pot cunoaște și în această 
ipostază.   

  
Irina Popa a apreciat această discuție.  
 

* 
 

7 noiembrie 2016, și nori și soare, zi de luni, ora 
16.00, 17 grade. 

 
Dorin Octavian Picioruș:  Ați venit la mine, dar 

nu vă place vorba? Care este atunci rostul prezenței 
dumneavoastră aici? Trebuie să știți că cercul meu 
de prieteni e mic, pentru că aici rămân numai cei 
care comunică cu mine în mod direct. 
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Irina Popa a apreciat acest pasaj. 
Stroia Bogdan-Nicolae57: Păi ar trebui să 

propuneți câteva teme, pe baza cărora se poate 
discuta! Gen: Importanța căsătoriei dintre un bărbat 
și o femeie, aprobarea acestei legi și argumente/ 
păreri privind căsătoriile între homosexuali și altele, 
deoarece multă lume este de acord, zicând că „și ei 
sunt oameni” sau că „pe noi”, fanaticii religioși[,] „cu 
ce ne încurcă”...sau altele. 

Dorin Octavian Picioruș: Eu zic să vorbiți mai 
întâi despre dumneavoastră și despre ce faceți zilnic. 
Cu ce vă ocupați?  

Dorin Octavian Picioruș:  E o întrebare „atât de 
grea” pentru dumneavoastră, domnule Stroia Bog- 
dan-Nicolae? Ce înseamnă pentru dumneavoastră a 
comunica pe Facebook, dacă de la prima întrebare 
ați intrat în tăcere? 

Stroia Bogdan-Nicolae: Ee...nu am intrat în 
tăcere, am avut cursuri și vecernie...schimb de păreri 
și/ sau să învăț mai multe lucruri folositoare.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă acum, după 
multe cursuri și rugăciuni, cine sunteți domnule 
Stroia Bogdan-Nicolae? Ce faceți pentru Biserica din 
care faceți parte?   

Stroia Bogdan-Nicolae: Deocamdată încerc să 
învăț cât de mult, pe lângă faptul că apăr Biserica de 
câte ori am ocazia, aici[,] pe internet[,] sau în viața 
de zi cu zi. Am absolvit seminarul teologic ortodox 
la Alba Iulia și[,] în prezent[,] sunt în anul al 2-lea la 
Teologie Pastorală. 

Dorin Octavian Picioruș: Îmi spuneți lucruri 
foarte frumoase despre dumneavoastră, domnule 
Bogdan, și dacă sunteți student teolog, pentru dum- 

                                           
57 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bogdan.stroia.7.  
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neavoastră, de aici încolo, voi avea întrebări teolo- 
gice și o privire specială. Pentru că dumneavoastră vă 
îndreptați spre Sfântul Altar și nu spre bodegă. La ce 
specialitate tindeți să vă luați licența și cu ce temă?   

Stroia Bogdan-Nicolae: La temă încă nu m-am 
gândit, dar o să mă bazez pe dogmatică, cu mici 
tente de IFR.  

Dorin Octavian Picioruș: Un lucru bun! Însă 
trebuie să vă stabiliți tema de pe acum.   

Stroia Bogdan-Nicolae: Da știu, dar sunt con- 
fuz.  

Dorin Octavian Picioruș: Confuzia nu are ce 
căuta în domeniul tezei de licență. Dacă vă place 
ceva anume, dacă vă interesează, începeți să faceți 
muncă de cercetare pe tema respectivă și atunci vă 
veți bucura de o carte care v-a pasionat.  

Stroia Bogdan-Nicolae: Corect!  
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17. 12. Dorin Octavian Picioruș: Doamnă Alina 
Florentina Vișan58, cu ce gânduri ați pășit în cercul 
meu de prieteni? Părintele Vasile G.[avrilă] vă este 
Duhovnic?  

 
Întrebări apreciate de Irina Popa.  
 
17. 15: Antim Ivireanul: avangarda literară a 

Paradisului [78]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/06/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
78/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [55]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/06/r

eintoarcere-la-nichita-55/.  
 
Sfântul Ilarie, Episcop de Poitiers, Tratat despre 

taine [11]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/07/s

fantul-ilarie-episcop-de-poitiers-tratat-despre-
taine-11/.  

 
Psalmul 30, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/07/p

salmul-30-cf-lxx/.   
 
Care este textul rugăciunii Tatăl nostru în Lc. 11, 

2-4? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/07/c

are-este-textul-rugaciunii-tatal-nostru-in-lc-11-2-4/.  
 

                                           
58 Idem:  
https://www.facebook.com/alina.pretresse.16.  
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Dorin Octavian Picioruș: Părinte Marian Dima, 
ce înseamnă pentru dumneavoastră Preoția? Ce fel 
de împliniri v-a adus?  

 
Dorin Octavian Picioruș: Domnule Daniel 

Samuel Petrilă, ce ați vrea să studiați la Doctorat? Și 
înspre ce profil vă simțiți atras?  

Daniel Samuel Petrilă: Aș vrea să cercetez și să 
scriu despre începuturile literaturii rrome sau să 
cercetez în detaliu evoluția dialectului rrom carpatic, 
aspecte legate de morfologie în special.  

Dorin Octavian Picioruș: E un lucru tare inte- 
resant, domnule Daniel! Ați fi un deschizător de 
drumuri cu acest subiect. Însă cine v-ar putea fi 
îndrumător al tezei doctorale?   

Daniel Samuel Petrilă: D-l profesor Gheorghe 
Bârlea (Universitatea din Constanța) pe lingvistică.  

Dorin Octavian Picioruș: Adică acesta:  
http://gheorghe.birlea.ro/cv. M-am uitat pe 

lista cărților sale: nu are niciuna care să se întretaie 
cu proiectul dumneavoastră de cercetare. Însă, dacă 
îl cunoașteți și vă ajută în mod principial să vă scrieți 
teza, totul e bine. Pentru că îndrumătorul tezei 
doctorale, la modul bucuros/ împlinitor, trebuie să 
rezoneze cu proiectul dumneavoastră și să fie capabil 
să vă îndrume la propriu. 

Daniel Samuel Petrilă: Da, dumnealui este. Voi 
fi ajutat mai mult de prof. Gheorghe Sarău59, deși nu 
poate să-mi fie coordonator oficial.  

Dorin Octavian Picioruș:  Înțeleg și e normal să 
fie așa! 

Daniel Samuel Petrilă: Da. E cam singura cale. 
În domeniul literaturii e mai greu de răzbătut, abia 

                                           
59 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghe_Sarău.  
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îmi pot lua temă de disertație legată de poezia unui 
scriitor rrom. La doctorat nici atât. Totuși, voi putea 
scrie studii mai târziu, despre începutul literaturii 
rromani, despre cum contextele istorice, sociale etc. 
au influențat negativ activitățile literare, în special 
sclavia, Holocaustul, migrația.  

Dorin Octavian Picioruș: La Litere sunt mai 
mulți poeți, critici literari postmoderni...și nu vor să 
accepte o teză despre un poet rrom?   

Daniel Samuel Petrilă: Nu. Realitatea este că nu 
prea avem literatură. E un câmp foarte restrâns, iar 
poeții sunt slăbuți: Luminița Cioabă, Gelu Măgu- 
reanu sau alții. Mie îmi place Mircea Lăcătuș, poet și 
sculptor exilat în Viena după 1990. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu știu nimic despre 
Mărgineanu și Lăcătuș, dar am ascultat-o recitând pe 
Luminița Cioabă.  

 
Dorin Octavian Picioruș: Ce confesiune aveți, 

doamnă Maria Nistor60? Ce doriți să discutați cu 
mine?   

Maria Nistor: Mulțumesc pentru accept! sărut 
mâna parinte.  

Dorin Octavian Picioruș: Întrebările mele sunt 
foarte clare, doamnă Maria! Ce credință aveți și ce 
doriți să vorbim?  

 
19. 08: Despre predicile și conferințele Pr. Conf. 

Dr. Constantin Necula61:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/07/d

espre-predicile-si-conferintele-pr-conf-dr-
constantin-necula/.  

                                           
60 A se vedea:  
https://www.facebook.com/maria.nistor.52643.  
61 Idem: https://www.facebook.com/parintele.necula.  
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Articol apreciat de Irina Popa.  
 

* 
 

14. 47, marți, 8 noiembrie 2016, cer înnorat, 10 
grade. A plouat înainte de prânz.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [79]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/08/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
79/. 

 
Marin Beșteliu: Tudor Arghezi – poet religios 

[2]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/08/marin
-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-2/.   

 
14. 48: Părinte Pijin Marius62, despre ce ați 

predicat la praznicul de azi? Și ce doriți să discutați 
cu mine?  

 
18. 44: Domnule Daniel Samuel Petrilă, ați dat 

like la ideea „arată-ne una dintre poeziile tale” Irina 
Popa. De aceea, pentru dumneavoastră, cererea mea 
e aceasta: arătați-ne poemul scris de dumneavoastră 
pe care îl considerați că vă explică în mod special!  

Irina Popa a apreciat acest articol. 
Irina Popa: Nu mai găsesc acum poeziile. 
Dorin Octavian Picioruș: Scrieți-ne câteva ver- 

suri acum, pe loc!  
Irina Popa: Împreună am crescut și-am mâncat 

dintr-o felie 

                                           
62 A se vedea:  
https://www.facebook.com/cozmanciuc.  
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Ne-a unit destinu-ntreg visul din copilărie 
Nici nu pot să cred că azi tu ești, scumpa mea, 

mireasă 
Parcă ieri ne ajutam, apoi ne jucam prin casă.  
Daniel Samuel Petrilă: Alegerea e mai grea. Am 

copiat această poezie:  
Daniel Samuel Petrilă: reverie 
călătoresc cu trenul spre un est 
nesălbatic dar păgân 
aici se coc castanii la tinerețe 
și șuieră mii de pescăruși 
o mulțime de oameni rotunzi 
ascuțiți 
se întâlnesc la margini 
și-mi chinuie liniștea 
(săltați fiice ale ierusalimului 
marea cea mare vine spre voi) 
o de aș rostogoli toată țărâna 
printre degetele mele 
și să strămut mormintele în păsări.  
(Am scris în contul Irinei Popa și ea a răspuns 

la mine.) 
Irina Popa: Nu înțeleg.  
Dorin Octavian Picioruș: Un bărbat îi spune 

femeii „scumpa mea” și nu o femeie unui bărbat. De 
aceea ați scris...ca un bărbat.  

Irina Popa: Am prieten. 
Irina Popa: Nu mă supărați k[ă] vă șterg din 

listă. 
Dorin Octavian Picioruș: Cititorii, când vă 

citesc versurile, au și păreri despre ele. Eu v-am spus 
una dintre ele, la modul frumos. Adevărul e că nu 
aveți nimic de-a face cu poezia, domnișoară Irina 
Popa!    
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Dorin Octavian Picioruș: E vorba, mai degrabă, 

de umor involuntar! Care se naște din faptul că 
oamenii nu își dau seama că...nu suntem la fel...și 
nici nu gândim la același nivel de înțelegere. 

Daniel Samuel Petrilă: Da, oarecum fiecare 
avem probleme în a comunica sau recepta mesaje, 
mai ales în mediul virtual. 

Dorin Octavian Picioruș: De ce sunt oamenii 
rotunzi...ascuțiți, domnule Daniel? De ce nu sunt 
pătrați ca ceasul care trece, ca orele fumate în neș- 
tire, ca miriștile pline de paie, pentru că oamenii stau 
la gânduri, în pat, la televizor?  

Daniel Samuel Petrilă: Interesant punct de 
vedere! 

Dorin Octavian Picioruș: Nu e idee, e poezie! 
Dumneavoastră, din primul moment, ați vrut să 
vedeți cum sunt eu ca poet. Dar cu mine puteți vorbi 
poetic ore întregi, fără ca să fiu mai puțin teolog.   

Dorin Octavian Picioruș: Puteți să încercați, 
prin a-mi pune întrebări poetice despre poezie.   

Dorin Octavian Picioruș: Dacă nu, vă pun eu 
poezia în întrebări. Spre exemplu: Ce te face să simți 
cuvintele venind în tine? Până unde poezia e trezire  
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și până unde e somnifer? Ce iubire au spațiile dintre 
verbe și pronume? 

Daniel Samuel Petrilă: Am scris așa dintr-un 
anumit motiv, dar se poate citi în mai multe chei, iar 
acest lucru mă face să cred că mi-am făcut datoria 
cum trebuie. În primul rând, "rotunzi ascuțiți" scoate 
în evidență o diferență materială (biologică) a oame- 
nilor. Iar apoi putem trece la alte straturi.  

Dorin Octavian Picioruș: Oamenii rotunzi și 
ascuțiți în același timp...sunt oameni care vă chinuie 
liniștea, adică sunt niște nesuferiți. Ei sunt ascuțiți 
pentru că zboară toată ziua cu mintea pe te miri 
unde, fără să aibă consistență interioară.   

Daniel Samuel Petrilă: Uneori simt o forță care-
mi cuprinde corpul, mintea, sufletul. Și scriu. Dar se 
întâmplă ca poezia să îmbine factualitatea cu ficțiu- 
nea. Dar nu-mi place ca totul să fie factual, și-atunci 
recurg și la "ficționalizare", prin figuri poetice, figuri 
de stil.   

Dorin Octavian Picioruș: E normal să fie așa! 
Arta transfigurează viața. Dar și ficțiunea, în poezie, 
spune adevăruri tot despre dumneavoastră și nu des- 
pre poezie.   

Daniel Samuel Petrilă: Desigur! Bine ați obser- 
vat.  

Dorin Octavian Picioruș: Iar fiicele Ierusa- 
limului e o trimitere la Scriptură și[,] în același 
timp[,] o ducere a Scripturii spre o metaforă poetică. 
Pentru că fiicele Ierusalimului nu Îl mai așteaptă pe 
Domnul, ci o mare prea mare.  

Dorin Octavian Picioruș: Însă ce e marea 
pentru dumneavoastră?  

Daniel Samuel Petrilă: Pentru mine reprezintă 
popoarele, mișcările politice, imprevizibilitatea isto- 
riei.  
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Dorin Octavian Picioruș: Pentru mine, cel mai 
adesea, marea e totuna cu patimile, când vine vorba 
să o văd spumegând.  

Irina Popa: Nu mă interesează părerea dvs. 
Dorin Octavian Picioruș: Eu cred că ar trebui să 

vă intereseze, domnișoară Irina Popa! Când aveam 
vârsta dumneavoastră aveam peste 15 volume de 
versuri scrise.   

Apreciat de Daniel Samuel Petrilă.  
Dorin Octavian Picioruș: Iar păsările ați vrea să 

poarte morminte, domnule Daniel Samuel Petrilă, 
pentru că ați vrea să nu vedeți moartea la tot pasul. 
Dar moartea, și ea, e o pasăre...  

Daniel Samuel Petrilă: La transfigurare v-ați 
gândit? 

Dorin Octavian Picioruș: Ce înseamnă în 
teologia baptistă „trup transfigurat”?  

Dorin Octavian Picioruș: În teologia Bisericii, 
trupul transfigurat = Sfinte Moaște.  

Dorin Octavian Picioruș: Iar Sfintele Moaște ale 
Sfinților sunt niște arvuni ale învierii de obște, 
pentru că ele vorbesc despre faptul că harul din ele e 
mai puternic decât stricăciunea păcatului care atacă 
materia și o face cadavru, împuțiciune.   

Daniel Samuel Petrilă a apreciat comentariul 
meu.  

Dorin Octavian Picioruș: Iar dacă trupul trans- 
figurat strămută mormintele în păsări...atunci oame- 
nii transfigurați și înviați din morți trebuie să zboare. 
Se vorbește despre zborul celor înviați în teologia 
baptistă?  

Daniel Samuel Petrilă: Nu sunt teolog. Noi 
înțelegem prin "trup transfigurat" ca fiind trupurile 
de slavă care nu vor fi supuse degradării, în existența 
post-apocaliptică. Apostolul Pavel vorbește de "pres- 
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chimbarea" trupurilor noastre în "trupuri de slavă", 
care se va produce "ca la o clipeală [a] ochilor". Am 
citat inexact, din memorie, din versiunea Cornilescu.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce se coc castanii 
la tinerețe...și nu la 80 de ani?   

Daniel Samuel Petrilă: Că nu au răbdare să 
tre[a]că prin toate etapele existenței lor. Sunt rebeli, 
ca oamenii. Stârnesc coacerea, dragostea, la momen- 
tul nepotrivit. 

Daniel Samuel Petrilă: Da, la baptiști se 
vorbește de "zborul" Bisericii.  

Dorin Octavian Picioruș: Când vorbim acum de 
„trup transfigurat” vorbim despre Sfintele Moaște. 
Dar dacă vorbim despre existența veșnică a oame- 
nilor, de după învierea cea de obște, persoane 
transfigurate vor fi toți cei înviați, dar vor fi plini de 
slavă dumnezeiască doar cei Sfinți. 

Dorin Octavian Picioruș: Da, am auzit și eu în 
predicile baptiste, penticostale și adventiste ideea cu 
zborul sau răpirea „bisericii” la a doua venire a 
Domnului, citându-l pe Sfântul Apostol Pavlos. Însă, 
după cum știți, eu nu creditez drept Biserică...decât 
Biserica născută de Dumnezeu la Cincizecime. 

Dorin Octavian Picioruș: Dar, să revenim la 
poezia dumneavoastră, domnule Daniel! De ce vă 
exprimă acest poem foarte mult?   

Dorin Octavian Picioruș: Din punctul meu de 
vedere, el spune numai că ați plecat de acasă și, 
încifrat, că aveți aspirații religioase. Dar ce spune el 
despre ce vreți dumneavoastră, despre cine sunteți, 
despre ce aveți nevoie?  

Daniel Samuel Petrilă: Pentru că moartea e 
cruntă pentru mine, moartea ca act al separării de 
Dumnezeu, în special. Dar și ca ~ biologică. Dincolo 
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de moarte nu poți să intervii în schimbarea ta, a 
alegerilor.  

Dorin Octavian Picioruș: Ba da! Și dincolo de 
moarte e Biserica! Și Biserica și Slujbele Bisericii sunt 
cele care îi ajută pe credincioșii ortodocși să se mân- 
tuiască.  

Dorin Octavian Picioruș: Și dincolo de moarte 
e Biserica, pentru că și dincolo de moarte e 
Dumnezeu, Capul Bisericii. Iar Dumnezeu e, în 
același timp, prin slava Lui, și în cer și pe pământ și 
în Iad.  

Dorin Octavian Picioruș: De ce credeți că 
moartea e cruntă: pentru că e urmată de un Iad 
veșnic sau pentru că e însoțită de o năpustire a 
demonilor peste cel care moare?  

Daniel Samuel Petrilă: Da, aici viziunile noastre 
se despart. Mă bazez pe câteva versete cu privire la 
faptul că alergarea noastră se termină la moarte, ne 
rezolvăm problemele în timpul vieții umane. Fiecare 
răspunde de faptele sale.   

Dorin Octavian Picioruș: Știu diferențele între 
cele două confesiuni în problema morții! Însă, nu e o 
mare singurătate „mântuirea” care se face doar de 
către tine aici, în această viață?   

Dorin Octavian Picioruș: Spre exemplu nu e 
nicio poezie în moartea baptistă, dacă totul se 
rezolvă numai individual în materie de mântuire.   

 Dorin Octavian Picioruș: Căci dacă mântuirea 
nu e eclesială[,] ci e individuală, înseamnă că și 
„raiul” baptist este individualist și nu comunional. 

Dorin Octavian Picioruș: Nu, nu ne confrun- 
tăm, ci discutăm! Vă rog să nu fiți crispat în dialogul 
cu mine. Eu expun idei, nu îmi omor interlocutorii. 
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Dorin Octavian Picioruș: Haideți din nou în 
poezie! Când apare o femeie în poezia dumnea- 
voastră, ea este iubită sau detestată?    

Daniel Samuel Petrilă: E o problemă de con- 
știință. Dacă te-ai raportat greșit la Dumnezeu în 
timpul vieții[,] te va putea mântui rugăciunea cuiva? 
Conform acestui raționament, cam toată omenirea 
va fi mântuită. Or, puțini sunt aleși. Dacă m-aș ruga 
pentru oamenii care l-au răstignit pe Isus[,] cu sigu- 
ranță[,] nu i-aș ajuta cu nimic. Sau pentru vreo 
persoană care în viața lui nu a crezut în Dumnezeu, 
deși a fost un om "moral", cum spun ateii despre ei 
înșiși. Nu toți.   

Daniel Samuel Petrilă: Eu scriu de pe mobil. 
Ajung acasă și recuperez.  

Dorin Octavian Picioruș: Dacă vă obosesc 
acum, continuăm altă dată. Nu vreau să stați numai 
de scris, dacă sunteți pe drum. O noapte bună!  

Daniel Samuel Petrilă: Nu, e în regulă. Poate ne 
ajutăm să ne înțelegem mai nuanțat ideologiile reli- 
gioase. Nu ne propunem să ne convertim reciproc. 
Eu așa văd. Dezbaterea îmi face plăcere, mai ales că 
sunt un baptist atipic[,] care își pune încă întrebări 
cu privire la apartenență.   

Dorin Octavian Picioruș: N-am știut că sunteți 
pe drum și pe mobil și de aceea îmi pare rău că v-am 
obosit să scrieți în acest fel.  

Dorin Octavian Picioruș: Și, da, discuția cu 
mine, a oricărui om, de oricare confesiune ar fi sau 
nu ar avea una, e principială! Eu nu urmăresc să îmi 
fac „adepți” și nici să forțez conștiința nimănui.  

Daniel Samuel Petrilă a apreciat comentariul 
meu.   

Dorin Octavian Picioruș: Dacă te-ai raportat 
greșit la Dumnezeu în timpul vieții tale, alegând o 

146



sectă religioasă sau un cult păgân în locul Bisericii, 
dar ai făcut-o din neștiință, nu e totuna cu cel care a 
ales o zonă ideologică, din diverse beneficii, în locul 
Bisericii.   

Daniel Samuel Petrilă a apreciat comentariul 
meu.    

Dorin Octavian Picioruș: Iar rugăciunile 
Sfinților și ale Îngerilor și ale întregii Bisericii în fața 
lui Dumnezeu, mai ales ale Născătoarei de Dum- 
nezeu, sunt cele mai adânci îmbrățișări mântuitoare 
ale noastre.   

Dorin Octavian Picioruș: Tradiția Bisericii 
abundă de relatări despre oameni mântuiți prin 
rugăciunile Maicii Domnului, ale Sfinților și ale 
Bisericii. Spre exemplu[,] un Sfânt s-a rugat pentru 
mântuirea împăratului Traianus, cuceritorul Daciei 
și persecutorul Bisericii, pentru că a văzut în viața lui 
o faptă bună. Și Dumnezeu l-a mântuit postmortem 
pe Traianus pentru rugăciunea lui.   

Dorin Octavian Picioruș: Iar un alt Sfânt s-a 
rugat toată viața lui pentru mântuirea întregii lumi 
și a demonilor.   

Dorin Octavian Picioruș: Așa că eu cred că a te 
ruga pentru toți oamenii și pentru întreaga făptură e 
o poruncă dumnezeiască și nu e o alegere arbitrară.  

Dorin Octavian Picioruș: Căci Cel care ne mân- 
tuiește e Dumnezeu și nu noi, oamenii.   

Dorin Octavian Picioruș: Vă las cu bine, dom- 
nule Daniel! La bună revedere!  

 
* 

9 noiembrie 2016, zi de miercuri, 5. 34, 8 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [80]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/09/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
80/.  

 
Ecclisiastis, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/09/e

cclisiastis-cap-4-cf-lxx/.   
 
18. 17: Paraclisul Născătoarei de Dumnezeu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/09/p

araclisul-nascatoarei-de-dumnezeu/.  
 

* 
 

10 noiembrie 2016, zi de joi, 6. 33, 6 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [81]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/10/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-81/.  
 
Cum se poate înțelege textul de la Eccl. 4, 12? 

Răspunsul  meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/10/c

um-se-poate-intelege-textul-de-la-eccl-4-12/.  
 
Care este profeția hristologică din Eccl. 4? Răs- 

punsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/10/c

are-este-profetia-hristologica-din-eccl-4/.  
 
Predică la Duminica a 25-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/10/predic
a-la-duminica-a-25-a-dupa-cincizecime-2016/.  
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* 
 

Vineri, 11 noiembrie, 7 grade, 6. 45.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [82]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/11/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
82/.  

 
Psalmul 21, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/11/ps

almul-21-cf-lxx/.  
 
13. 02, soare, 12 grade: Ce înseamnă: „și a născut 

fiu și nimic nu este în mâna lui” [Eccl. 5, 13]? Răs- 
punsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/11/ce
-inseamna-si-a-nascut-fiu-si-nimic-nu-este-in-
mana-lui-eccl-5-13/.  

 
Ce înseamnă tulburarea de la Eccl. 5, 19? Răs- 

punsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/11/ce

-inseamna-tulburarea-de-la-eccl-5-19/.  
 

* 
 
13. 44, sâmbătă, soare, 12 noiembrie 2016, 16 

grade.  
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [83]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/12/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
83/. 
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Ecclisiastis, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/12/e

cclisiastis-cap-5-cf-lxx/.  
 
De ce nu este Dumnezeu întru nebunia noastră 

[Ps. 21, 3, LXX]? Răspunsul meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/12/d

e-ce-nu-este-dumnezeu-intru-nebunia-noastra-ps-
21-3-lxx/.  

* 
 

14. 48, duminică, soare și vânt puternic (40 km/ 
h), 8 grade, 13 noiembrie 2016, pomenirea Sfântului 
Ioannis Hrisostomos.  

 
Reîntoarcere la Nichita [56]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/13/re

intoarcere-la-nichita-56/.  
 
Psalmul 33, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/13/p

salmul-33-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [84]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/13/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
84/.  

 
Ecclisiastis, cap. 6, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/13/e

cclisiastis-cap-6-cf-lxx/.  
* 
 

5. 30, 14 noiembrie 2016, zi de luni, - 1 grad.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [85]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/14/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
85/.   

 
Reîntoarcere la Nichita [57]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/14/r

eintoarcere-la-nichita-57/.  
 

* 
 

8. 58, 15 noiembrie 2016, marți, un grad, ninge 
lin, prima ninsoare, începutul Postului Nașterii 
Domnului.   

 
Ecclisiastis, cap. 7, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/15/e

cclisiastis-cap-7-cf-lxx/.  
 
Psalmul 100, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/15/p

salmul-100-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Elena Ursache63.  
 
Cine este „cel mândru [cu] ochiul și nesățios 

[cu] inima” [Ps. 100, 5, LXX]?  
Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/15/ci

ne-este-cel-mandru-cu-ochiul-si-nesatios-cu-inima-
ps-100-5-lxx/.  

                                           
63 A se vedea:  
https://www.facebook.com/elena.ursache.104.  
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* 
 
8. 41, miercuri, 16 noiembrie 2016, zi cu soare, 

dar cu temperatura de minus un grad.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [86]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/16/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
86/.  

 
Apreciat de Elena Ursache.  
 
Ecclisiastis, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/16/e

cclisiastis-cap-8-cf-lxx/.  
 
Psalmul 97, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/16/p

salmul-97-cf-lxx/.  
 
Cum se înțelege duhovnicește Ps. 100, 8? Răs- 

punsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/16/c

um-se-intelege-duhovniceste-ps-100-8/.  
 

* 
 

9. 11, 17 noiembrie 2016, zi cu soare, de joi, 3 
grade.  

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [87]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/17/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
87/.  
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Unde se află capul Sfântului Apostol Filippos? 
Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/17/u
nde-se-afla-capul-sfantului-apostol-filippos/.  

 
Este vreun sens mistic în referirea la pâine și vin 

din Eccl. 9, 7? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/17/es

te-vreun-sens-mistic-in-referirea-la-paine-si-vin-
din-eccl-9-7/.  

 
Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române [20 noiembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/17/p

astorala-sfantului-sinod-al-bisericii-ortodoxe-
romane-20-noiembrie-2016/.  

 
9. 16. Dorin Octavian Picioruș: Cum vă e viața, 

doamnă Elena Ursache? Ce citiți? Ce vă place? Ce 
doriți să vorbim? Cum e toamna pe la dumnea- 
voastră?  

 
* 
 

9. 19, vineri, 4 grade, soare, 18 noiembrie 2016.  
 
Predică la Duminica a 26-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/18/predic
a-la-duminica-a-26-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

12. 30, soare, 19 noiembrie 2016, sâmbătă. 
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Dorin Octavian Picioruș: Despre ce doriți să 
vorbiți cu mine, domnule Ungurianu Florin64? Cu ce 
vă ocupați? Ce citiți? 

 
16. 32 (14 grade): Predică la Intrarea în Biserică 

a Maicii Domnului [21 noiembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/19/p

redica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-21-
noiembrie-2016/.   

 
* 
 

Duminică, 18. 23, 10 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [88]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/20/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
88/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [58]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/20/r

eintoarcere-la-nichita-58/.  
 
Ce sunt veșmintele și uleiul de la Eccl. 9, 8? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/20/c

e-sunt-vesmintele-si-uleiul-de-la-eccl-9-8/.  
 

* 
Duminică, 14. 46, 21 noiembrie 2016, 9 grade.  

 

                                           
64 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ungurianu.florin.7.  
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Epilog la lumea veche, vol. I. 5. Emil Botta: a 144-
a carte TPA la nivel online. Poate fi downloadată de 
aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/e
pilog-la-lumea-veche-vol-i-5-emil-botta/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [89]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
89/.  

 
Despre ce se profețește la Eccl. 9, 14? Răspunsul 

meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/d

espre-ce-se-profeteste-la-eccl-9-14/.  
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* 
 

13. 13, marți, 22 noiembrie 2016, cer înnorat, 7 
grade.  

 
Despre cum e să fii Arhiepiscop în Argeș:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/d

espre-cum-e-sa-fii-arhiepiscop-in-arges/.    
 
Preacurata Stăpână cerceta Scripturile și învăța 

din ele cele dumnezeiești:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/p

reacurata-stapana-cerceta-scripturile-si-invata-din-
ele-cele-dumnezeiesti/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [90]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/22/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
90/.  

 
Cine este bărbatul despre care se vorbește în 

Eccl. 9, 15? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/22/c

ine-este-barbatul-despre-care-se-vorbeste-in-eccl-
9-15/.  

 
Care e vremea pe care omul n-o cunoaște [Eccl. 

9, 12]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/22/c

are-e-vremea-pe-care-omul-n-o-cunoaste-eccl-9-
12/.  

 
* 
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13. 55, 23 noiembrie 2016, zi de miercuri, cer 
înnorat, 10 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [91]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-91/.  
 
Ecclisiastis, cap. 9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/e

cclisiastis-cap-9-cf-lxx/.  
 
Despre minunile Părinților italieni (cărțile 1 și 3): 

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/despre
-minunile-parintilor-italieni-cartile-1-si-3/.  

 
Unde se află capul Sfântului Apostol Matteos? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/u

nde-se-afla-capul-sfantului-apostol-matteos/.  
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17. 03: A 145-a carte TPA la nivel online: 
Ecclisiastis. Poate fi downloadată de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/e
cclisiastis/.  

 
* 
 

24 noiembrie 2016, zi de joi, 8. 53, cer înnorat, 7 
grade.  

 
Care este actul sinodal prin care s-a declarat 

schisma de la 1054? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/24/c

are-este-actul-sinodal-prin-care-s-a-declarat-
schisma-de-la-1054/.    

 
Ce înseamnă că „vindecarea va opri mari păca- 

te” [Eccl. 10, 4]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/24/c

e-inseamna-ca-vindecarea-va-opri-mari-pacate-
eccl-10-4/.   

 
Ce înseamnă gardul și șarpele de la Eccl. 10, 8? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/24/c

e-inseamna-gardul-si-sarpele-de-la-eccl-10-8/.  
 

* 
9. 55, vineri, cer înnorat, 25 noiembrie 2016, 3 

grade.  
 
Predică la Duminica a 30-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/25/predic
a-la-duminica-a-30-a-dupa-cincizecime-2016/.  
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20. 01: Despre ce lucru tainic ne vorbește Eccl. 
10, 15? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/25/despre
-ce-lucru-tainic-ne-vorbeste-eccl-10-15/.  
 

Ecclisiastis, cap. 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/25/ecclisi
astis-cap-10-cf-lxx/.  

 
* 
 

26 noiembrie 2016, zi de sâmbătă, 13. 39, cer 
înnorat, 6 grade.  

 
Ecclisiastis, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/26/e

cclisiastis-cap-12-cf-lxx/.  
 
Cine se va ridica întru glasul vrabiei [Eccl. 12, 

4]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/26/c

ine-se-va-ridica-intru-glasul-vrabiei-eccl-12-4/.  
 
Ce înseamnă „și încă dintru înălțime vor vedea 

și [vor fi] uimiri în cale” [Eccl. 12, 5]? Răspunsul meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/26/ce-
inseamna-si-inca-dintru-inaltime-vor-vedea-si-vor-
fi-uimiri-in-cale-eccl-12-5/.  

 
* 

27 noiembrie 2016, 14. 39, duminică, cer înnorat, 
7 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [92]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/27/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
92/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [59]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/27/r

eintoarcere-la-nichita-59/.  
 
Ce avem în Eccl. 12, 7? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/27/c

e-avem-in-eccl-12-7/.  
 
Unde se află capul și Crucea Sfântului Apostol 

Andreas? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/27/u

nde-se-afla-capul-si-crucea-sfantului-apostol-
andreas/.  

 
* 
 

18. 41, luni, 28 noiembrie 2016, 5 grade.  
 
Predică la pomenirea Sfântului Apostol An- 

dreas [30 noiembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/28/p

redica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-30-
noiembrie-2016/.  

 
* 
 

29 noiembrie 2016, zi de marți, 15. 36, cer 
înnorat, 3 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [93]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/29/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
93/.  

 
Când a fost introdusă în calendarul românesc 

pomenirea Sfintei Mucenițe Agni? Răspunsul meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/29/cand-
a-fost-introdusa-in-calendarul-romanesc-
pomenirea-sfintei-mucenite-agni/.  

 
Marin Beșteliu: Tudor Arghezi – poet religios 

[3]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/29/marin
-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-3/.  

 
Ce ni se vestește în Is. 66, 7? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/29/c

e-ni-se-vesteste-in-is-66-7/.   
 

* 
 

O zi cu mult soare, acum e 19. 22, 30 noiembrie 
2016, zi de miercuri, minus un grad.  

 
Reîntoarcere la Nichita [60]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/30/r

eintoarcere-la-nichita-60/.  
 
La ce se referă Is. 66, 11? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/30/l

a-ce-se-refera-is-66-11/.  
 
Maxim Mărturisitorul. Studii și traduceri:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/30/

maxim-marturisitorul-studii-si-traduceri/.  
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* 
 

1 decembrie 2016, zi de joi, 13. 16, cu mult soare.  
 
Isaias, cap. 66, conform LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/01/i

saias-cap-66-conform-lxx/.  
 
20. 30: Parada militară de 1 decembrie [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/01/p

arada-militara-de-1-decembrie-2016/.   
 
Tedeum de Ziua Națională a României [1 de- 

cembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/01/t

edeum-de-ziua-nationala-a-romaniei-1-decembrie-
2016/.   

  
* 
 

10. 1, 2 decembrie 2016, zi de vineri, cu soare și 
4 grade.  

 
Predică la Duminica a 27-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/02/predi
ca-la-duminica-a-27-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

Sâmbătă, soare, 13. 22, 3 decembrie 2016, 8 
grade.  

 
Despre 1918 și unirea românilor la timpul 

prezent: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/02/despr
e-1918-si-unirea-romanilor-la-timpul-prezent/.  

 
Întâlnire cu taina. O prezentare contemporană a 

Ortodoxiei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/03/i

ntalnire-cu-taina-o-prezentare-contemporana-a-
ortodoxiei/.  

 
* 

 
Duminică, 4 decembrie 2016, 17. 07, 4 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [94]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/04/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
94/. 

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/04/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-1/ . 

 
* 
 

15. 39, 5 decembrie 2016, zi de luni, cu soare, 6 
grade.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Nicolaos al 

Mirelor Lichiei [6 decembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/05/

predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-al-mirelor-
lichiei-6-decembrie-2016/.  
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* 
 

Soare, 6 decembrie 2016, zi de marți, 14. 58, 5 
grade.  

 
Predica la 10 ani de online [6 decembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/

predica-la-10-ani-de-online-6-decembrie-2016/.  
 
Astăzi, 6 decembrie 2016, platforma Teologie 

pentru azi a împlinit 10 ani de slujire publică. Vă 
mulțumesc tuturor celor care ne citiți și ne apreciați 
munca la nivel online. Numai bine tuturor!  

 
21. 42: Părintele Profesor Alexandru Stan: un 

suflet mare și avid de cunoaștere:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/

parintele-profesor-alexandru-stan-un-suflet-mare-
si-avid-de-cunoastere/.  

 
* 
 

7 decembrie 2016, 15. 02, miercuri, cer înnorat, 
4  grade.  

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-2/.  

 
Ce înseamnă „și voi lăsa în ele semne” [Is. 66, 

19]? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/c

e-inseamna-si-voi-lasa-in-ele-semne-is-66-19/.  

164

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/predica-la-10-ani-de-online-6-decembrie-2016/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/predica-la-10-ani-de-online-6-decembrie-2016/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/parintele-profesor-alexandru-stan-un-suflet-mare-si-avid-de-cunoastere/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/parintele-profesor-alexandru-stan-un-suflet-mare-si-avid-de-cunoastere/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/06/parintele-profesor-alexandru-stan-un-suflet-mare-si-avid-de-cunoastere/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/sfantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-comentariul-la-cantarea-cantarilor-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/sfantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-comentariul-la-cantarea-cantarilor-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/sfantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-comentariul-la-cantarea-cantarilor-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/ce-inseamna-si-voi-lasa-in-ele-semne-is-66-19/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/ce-inseamna-si-voi-lasa-in-ele-semne-is-66-19/


La ce se referă Domnul când spune: „Iar Eu am 
dat așteptarea aceasta” [Is. 66, 9]? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/l
a-ce-se-refera-domnul-cand-spune-iar-eu-am-dat-
asteptarea-aceasta-is-66-9/.  

 
21. 13 (e un grad afară): Și eu citesc reviste unice:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/07/s

i-eu-citesc-reviste-unice/. Sau despre cum am co- 
mentat o revistă „de frumusețe”.    

  
* 
 

14. 51, soare, joi, 8 decembrie 2016, 4 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [95]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/08/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
95/.  

 
Iov, cap. 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/08/i

ov-cap-1-cf-lxx/.  
 
17. 54: Despre viața și studiile ÎPS Ioan Selejan:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/08/

despre-viata-si-studiile-ips-ioan-selejan/. 
 
Un imn baptismal ortodox a fost preluat de 

baptiști: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/08/un-
imn-baptismal-ortodox-a-fost-preluat-de-baptisti/.  

 
* 
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18. 07, 9 decembrie 2016, vineri, 7 grade.  
 
Șobolani de capitale europene:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/09/s

obolani-de-capitale-europene/.  
 
Predică la Duminica a 28-a după Cincizecime 

[2016]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/09/predi
ca-la-duminica-a-28-a-dupa-cincizecime-2016/.  

 
* 
 

11 decembrie 2016, 14. 32, duminică, 14 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [96]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/10/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
96/.  

 
Despre Levantul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/10/d

espre-levantul/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [97]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/11/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
97/.  

 
Ce înseamnă că Sfântul Iov „nu a dat nebunie 

lui Dumnezeu” [Iov 1, 22, LXX]? Răspunsul meu:  
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http://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/11/ce
-inseamna-ca-sfantul-iov-nu-a-dat-nebunie-lui-
dumnezeu-iov-1-22-lxx/.  

 
Unde enumeră Sfântul Cuvios Hieronymus cele 

7 laude bisericești? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/11/u

nde-enumera-sfantul-cuvios-hieronymus-cele-7-
laude-bisericesti/.  

 
Câți oameni din poporul lui Israil a hrănit 

Dumnezeu timp de 40 de ani în pustie? Răspunsul 
meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/11/cati-
oameni-din-poporul-lui-israil-a-hranit-dumnezeu-
timp-de-40-de-ani-in-pustie/. 

 
* 

 
20. 58, 12 decembrie 2016, zi de luni, 6 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [98]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/12/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
98/.  

 
Care este profeția de la Iov 3, 8? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/12/c

are-este-profetia-de-la-iov-3-8/.  
 
Iov, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/12/i

ov-cap-2-cf-lxx/.  
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Daniel Samuel Petrilă: Bună seara! V-am lăsat 
un mesaj [privat] (acum 10 ore). 

Dorin Octavian Picioruș (8. 15, 13 decembrie 
2016): Vă mulțumesc frumos!  

 
* 
 

8. 55, 13 decembrie 3016, marți, minus un grad65.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [99]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/13/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
99/.  

 
Iov, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/13/i

ov-cap-3-cf-lxx/.  
 

* 
 

14. 09, 14 decembrie 2016, soare, un grad, zi de 
miercuri.  

 
Psalmul 37, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/14/p

salmul-37-cf-lxx/.  
 

* 
 

                                           
65 La această oră am doar doi abonați la publicitările 

mele de pe Facebook (am dat drumul recent la abonare) și 
ambii sunt credincioși baptiști: Alex Grigore  

(https://www.facebook.com/profile.php?id=8459003
82)  și Daniel Samuel Petrilă.  
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12. 45, joi, soare, 15 decembrie 2016, 4 grade.  
 
Predică la Duminica dinaintea Nașterii Dom- 

nului [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/15/p

redica-la-duminica-dinaintea-nasterii-domnului-
2016/.  

* 
 
16 decembrie 2016, zi de vineri, 14. 32, soare și 

nori, 2 grade.  
 
Pentru Marius Cruceru, la prima fotografie de 

la căsătoria fiicei lui66.  

 
 

14. 37: Antim Ivireanul: avangarda literară a 
Paradisului [100]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/16/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
100/.  

 
Cine este furnicoleul din Iov 4, 11? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/16/cine-
este-furnicoleul-din-iov-4-11/.  

 

                                           
66 Pe această pagină:  
https://www.facebook.com/Marius-David-Cruceru-

195456457186536/. Fotografia a publicat-o în articolul de 
aici:  

http://mariuscruceru.ro/2016/12/16/crede-si-nu-
cerceta-biblia-mi-spune-asa.  
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Iov, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/16/i

ov-cap-4-cf-lxx/.  
 
21. 29: Pastorala patriarhală la Nașterea Dom- 

nului [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/16/p

astorala-patriarhala-la-nasterea-domnului-2016/.   
 
Concertul de colinde: Răsăritul cel de sus [16 

decembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/16/r

asaritul-cel-de-sus-16-decembrie-2016/.  
 
* 
 

Sâmbătă, 15. 53, nu mai e soare, 17 decembrie 
2016, 1 grad.  

 
Reîntoarcere la Nichita [61]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/17/r

eintoarcere-la-nichita-61/.  
 
Care este profeția din Ps. 37, 21? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/17/c

are-este-profetia-din-ps-37-21/.  
 
Psalmul 38, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/17/p

salmul-38-cf-lxx/.  
 

* 
 

18 decembrie 2016, 15. 29, soare, 5 grade. 15. 30.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 
lui [101]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/18/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
101/.   

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/18/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-3/.  

 
* 
 

13. 50, 19 decembrie 2016, zi de luni, cu soare, 
minus un grad.  

 
Psalmul 34, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/p

salmul-34-cf-lxx/.  
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A doua mea conferință online și a 146-a carte 
TPA: Mântuirea este eclesială:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/
mantuirea-este-eclesiala-conferinta-online/.  

 
* 
 

17. 13, 20 decembrie 2016, zi de marți, un grad.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [102]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/20/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
102/.  

 
Ce profeție avem în Ps. 34, 17? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/20/c

e-profetie-avem-in-ps-34-17/.  
 

* 
 
17. 03, 21 decembrie 2016, zi de miercuri, un 

grad.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [103]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/21/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
103/.  

 
Cine și de ce a stabilit praznicul Tuturor 

Sfinților în prima duminică după Cincizecime? Răs- 
punsul meu:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/21/c
ine-si-de-ce-a-stabilit-praznicul-tuturor-sfintilor-
in-prima-duminica-dupa-cincizecime/.   

 
17. 15: Ninsoare în Sahara [20 decembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/21/n

insoare-in-sahara-20-decembrie-2016/.  
 
* 
 

20. 18, joi, 22 decembrie 2016, 1 grad.  
 
Predică la praznicul Nașterii Domnului [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/22/

predica-la-praznicul-nasterii-domnului-2016/.  
 

* 
 

14. 25, vineri, 23 decembrie 2016, soare, 7 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [104]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/23/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
104/.  

 
Psalmul 39, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/23/p

salmul-39-cf-lxx/.  
* 
 

18. 43, sâmbătă, 24 decembrie 2016, zero grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [105]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/24/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
105/.  

 
Psalmul 40, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/24/

psalmul-40-cf-lxx/.  
 

* 
 

13. 38, 25 decembrie 2016, zi de duminică, zero 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [106]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/25/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
106/.  

 
Ce i-a mărturisit un demon Sfintei Mucenițe 

Iuliani din Nicomidia? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/25/c

e-i-a-marturisit-un-demon-sfintei-mucenite-iuliani-
din-nicomidia/.  

 
Mesajul Patriarhului României la Nașterea 

Domnului [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/25/

mesajul-patriarhului-romaniei-la-nasterea-
domnului-2016/.  

 
* 
 

16. 40, luni, 26 decembrie 2016, cer înnorat, 3 
grade.  
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S-a născut în Bitleem:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/26/s

-a-nascut-in-bitleem/.  
 
Dumnezeu l-a zidit cu mâinile Sale pe om:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/26/

dumnezeu-l-a-zidit-cu-mainile-sale-pe-om/.  
 
Un penticostal care recunoaște un adevăr evi- 

dent: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/26/un-
penticostal-care-recunoaste-un-adevar-evident/.  

 
Biserica Ortodoxă Georgiană a canonizat 5 

Sfinți în decembrie 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/26/

biserica-ortodoxa-georgiana-a-canonizat-5-sfinti-
in-decembrie-2016/.   

 
Predică la pomenirea Sfântului Întâi-Mucenic și 

Arhidiacon Stefanos [27 decembrie 2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/26/

predica-la-pomenirea-sfantului-intai-mucenic-si-
arhidiacon-stefanos-27-decembrie-2016/.  

 
* 
 

11. 04, 28 decembrie 2016, miercuri, 2 grade.  
 

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [107]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/27/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
107/.  
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Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 
din Comentariul la Cântarea Cântărilor [4]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/27/s
fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-4/.  

 
Pot avea doi oameni același Înger păzitor? Răs- 

punsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/27/

pot-avea-doi-oameni-acelasi-inger-pazitor/.  
 
Pastorala la Nașterea Domnului a PS Galaction 

Stângă [2016]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/27/

pastorala-la-nasterea-domnului-a-ps-galaction-
stanga-2016/.  

 
Câte păcate mari există? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/28/c

ate-pacate-mari-exista/.  
 
Care este acum puterea demonilor? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/28/care-
este-acum-puterea-demonilor/.  

 
Psalmul 36, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/28/

psalmul-36-cf-lxx/.  
 

* 
 

Joi, 29 decembrie 2016, zi înnorată, 17. 08, un 
grad.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 
lui [108]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/29/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
108/.  

 
Psalmul 41, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/29/

psalmul-41-cf-lxx/.  
 

* 
 

30 decembrie 2016, zi de vineri, ninge, un grad.  
 

Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [109]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/30/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
109/.  

 
Psalmul 43, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/30/

psalmul-43-cf-lxx/.  
  

* 
 

31 decembrie 2016, zi de sâmbătă, soare, 3 grade.  
 
Predică la tăierea-împrejur cea după trup a 

Domnului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/31/p

redica-la-taierea-imprejur-cea-dupa-trup-a-
domnului-2017/.  

 
* 
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1 ianuarie 2017, zi de duminică, 20. 01, minus un 
grad.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [110]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/01/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
110/.   

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/01/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-5/.  

 
* 

 
Marți, 3 ianuarie 2017, zi cu soare (trei zile la 

rând cu soare), zero grade.  
 

Care este profeția hristologică din Ps. 44, 8? 
Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/02/c
are-este-profetia-hristologica-din-ps-44-8/.  

 
Psalmul 44, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/02/

psalmul-44-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [111]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/03/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-111/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [62]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/03/r
eintoarcere-la-nichita-62/.   

 
* 
 

17. 46, miercuri, 4 ianuarie 2017, două grade.  
 
Predică la Botezul Domnului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/04/

predica-la-botezul-domnului-2017/.  
 
Publicitată de Pr. Marian Dima și apreciată de 

Manuela Dinu67.  
 

* 
 
16. 11, 6 decembrie 2016, zi plină de ninsoare, -3 

grade.  
 
Reîntoarcere la Nichita [63]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/05/r

eintoarcere-la-nichita-63/.   
 
Psalmul 46, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/05/

psalmul-46-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [112]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/06/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
112/.  

 

                                           
67 A se vedea:  
https://www.facebook.com/manuela.dinu.790.  
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Predică la sinaxa Sfântului Ioannis Înainte- 
mergătorul [7 ianuarie 2017]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/06/
predica-la-sinaxa-sfantului-ioannis-
inaintemergatorul-7-ianuarie-2017/.  

 
* 
 

7 ianuarie 2017, 20. 51, sâmbătă, -11 grade.  
 
Predică la Duminica după Botezul Domnului 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/07/predi
ca-la-duminica-dupa-botezul-domnului-2017/.  

 
* 
 

Duminică, 8 ianuarie 2017, 20. 51, -11 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [113]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/08/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
113/.  

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/08/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-6/.  

 
Psalmul 47, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/08/

psalmul-47-cf-lxx/.   
* 
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Luni, 9 ianuarie 2017, -13 grade, 19. 25. Astăzi a 
fost o zi cu soare.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [114]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/09/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
114/.    

 
Psalmul 76, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/09/

psalmul-76-cf-lxx/.  
 

* 
 

Marți, 10 ianuarie 2017, 20. 27, - 7 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [115]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/10/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
115/.  

 
Psalmul 90, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/10/p

salmul-90-cf-lxx/.  
 
Câți ani a suferit Sfântul Profet Iov? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/10/cati-
ani-a-suferit-sfantul-profet-iov/. 

 
* 

10. 16, miercuri, 11 ianuarie 2017, ninge, -6 grade.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [116]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/11/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
116/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [64]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/11/re

intoarcere-la-nichita-64/.  
 
Psalmul 79, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/11/p

salmul-79-cf-lxx/.  
 

* 
 

13. 40, soare, joi, 12 ianuarie 2017, - 6 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [117]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/12/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
117/.    

 
Predica Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica 

[28 ianuarie 1863]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/12/p

redica-sfantului-ierarh-calinic-de-la-cernica-28-
ianuarie-1863/.   

 
Psalmul 101, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/12/p

salmul-101-cf-lxx/.  
 

* 
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16. 01, soare, 3 grade, 13 ianuarie 2017, vineri.  
 
Predică la Duminica a 29-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/13/predic
a-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
Psalmul 102, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/13/p

salmul-102-cf-lxx/.  
 

* 
 

16. 45, 14 ianurie 2017, sâmbătă, soare la apus, 2 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [118]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/14/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
118/.    

 
Câți din psalmii Psaltirii sunt scriși de Sfântul 

Profet David? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/14/c

ati-din-psalmii-psaltirii-sunt-scrisi-de-sfantul-
profet-david/.   

 
Psalmul 86, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/14/p

salmul-86-cf-lxx/.  
 

* 
 

15. 45, duminică, soare, 15 ianuarie 2017, 1 grad.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [119]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/15/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
119/.    

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [7]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/15/sf

antul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-7/.  

 
Psalmul 87, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/15/p

salmul-87-cf-lxx/.  
 

* 
16 ianuarie 2017, zi de luni, cu soare, 13. 32, 

minus un grad.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [120]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/16/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
120/.   

 
Psalmul 91, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/16/p

salmul-91-cf-lxx/.   
 
Psalmul 93, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/16/p

salmul-93-cf-lxx/.  
 

* 
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17 ianuarie 2017, 12. 33, marți, vânt puternic, cer 
înnorat, minus un grad.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [121]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/17/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
121/.  

 
Psalmul 81, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/17/p

salmul-81-cf-lxx/.  
 
Psalmul 82, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/17/p

salmul-82-cf-lxx/.  
 

* 
 

Soare, miercuri, 18 ianuarie 2017, minus un 
grad, 12. 11.  

 
Sfântul Maximos Brancovici, Mitropolitul Țării 

Românești [18 ianuarie]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/17/sf

antul-maximos-brancovici-mitropolitul-tarii-
romanesti-18-ianuarie/.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [122]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/18/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
122/.    

 
Euharistia ca jertfă:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/18/e
uharistia-ca-jertfa/.  

 
Psalmul 84, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/18/p

salmul-84-cf-lxx/. 
 

* 
 

10. 28, joi, 19 ianuarie 2017, cer înnorat, -6 grade, 
vântul bate cu putere. Al 6-lea abonat al meu la 
contul de Facebook este Dan Eugen Guțu. S-a abonat 
acum 49 de minute.   

 
16. 20, -4 grade: Antim Ivireanul: avangarda 

literară a Paradisului [123]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/19/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
123/.  

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [8]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/19/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-8/.  

 
Psalmul 88, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/19/p

salmul-88-cf-lxx/. 
* 
 

12. 53, soare, zi de vineri, 20 ianuarie 2017, - 6 
grade.  

Predică la Duminica a 32-a după Cincizecime 
[2017]: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/predi
ca-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 

 
 
15. 21. Prima carte TPA pe 2017 și a 147-a la nivel 

online: Dorin Streinu, Opere alese (vol. 9), poate fi 
downloadată de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/
dorin-streinu-opere-alese-vol-9/.  

 
* 

 
15. 55, sâmbătă, soare, 21 ianuarie 2017, -6 grade.  
 
Marin Beșteliu: Tudor Arghezi – poet religios 

[4]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/21/marin
-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-4/.   

 
Cum ne adresăm unii altora dacă suntem de 

confesiuni diferite? Răspunsul meu:  

187

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2017/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/predica-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2017/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/dorin-streinu-opere-alese-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/dorin-streinu-opere-alese-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/21/marin-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/21/marin-besteliu-tudor-arghezi-poet-religios-4/


https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/21/c
um-ne-adresam-unii-altora-daca-suntem-de-
confesiuni-diferite/.    

 
* 
 

15. 54, duminică, cer înnorat, 22 ianuarie 2017, + 
2 grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [124]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/22/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
124/.   

 
Reîntoarcere la Nichita [65]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/22/r

eintoarcere-la-nichita-65/.  
* 
 

Prof. Florin Lăiu a publicitat fragmentul din 
cartea mea, în care l-am citat:  
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Articolul meu a fost apreciat de 44 de ori pe 
pagina Prof. Lăiu, a fost distribuit de 5 ori și a fost 
comentat în acest fel:  

 

 

 
 

23 ianuarie 2017, zi de luni, 12. 43, cer înnorat.  
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Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 
sului [125]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/23/a
ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
125/.  

 
Cât timp au fost chinuiți Sfântul Sfințit Muce- 

nic Climis, Episcopul Ancirei, și Sfântul Mucenic 
Agatanghelos? Răspunsul meu:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/23/c
at-timp-au-fost-chinuiti-sfantul-sfintit-mucenic-
climis-episcopul-ancirei-si-sfantul-mucenic-
agatanghelos/.  

 
Psalmul 89, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/23/p

salmul-89-cf-lxx/.  
 

* 
 

Soare, 13. 42, 24 ianuarie 2017, zi de marți, 3 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [126]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
126/.  

 
Forța manipulării:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/f

orta-manipularii/. Ce înseamnă a manipula și a fi 
manipulat.  

 
Despre minciună [De mendacio]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/
despre-minciuna-de-mendacio/.  

 
Psalmul 71, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/

psalmul-71-cf-lxx/.  
 
19. 36: Nu pozele sunt de vină, ci oamenii! Un 

articol despre receptarea fotografiei: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/

nu-pozele-sunt-de-vina-ci-oamenii/.    
 
Neglijența aranjată:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/24/

neglijenta-aranjata/.  
 

* 
 

Cer înnorat, 25 ianuarie 2017, zi de miercuri, 
minus un grad.  

 
Ce mai fac vrăjmașii mei? Predică despre iubi- 

rea de vrăjmași:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/25/c

e-mai-fac-vrajmasii-mei/.   
 
Reîntoarcere la Nichita [66]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/25/r

eintoarcere-la-nichita-66/.  
 
De ce mi-aș dori să fiu la modă? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/25/de-ce-
mi-as-dori-sa-fiu-la-moda/.  
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Cel care se ocupă cu reprofetizarea profețiilor 
vechitestamentare: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/25/cel-
care-se-ocupa-cu-reprofetizarea-profetiilor-
vechitestamentare/.  

 
Intimidarea interlocutorului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/25/i

ntimidarea-interlocutorului/. 
 

* 
 

Cer înnorat, vineri, 27 ianuarie 2017, 8. 12, -12 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [127]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
127/.  

 
Psalmul 70, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/

psalmul-70-cf-lxx/.  
 
Ce are ea și nu am eu? Un articol despre femei 

și bărbați:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/c

e-are-ea-si-nu-am-eu/.  
 
Noutatea lingvistică:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/

noutatea-lingvistica/.  
 
Copilul vrea să afle:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/c
opilul-vrea-sa-afle/.  

 
Credință și moralitate:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/26/c

redinta-si-moralitate/.  
 
Predică la Duminica a 17-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/predic
a-la-duminica-a-17-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Leana, mama lui Sia:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/l

eana-mama-lui-sia/.  
 

* 
 
Sâmbătă, 18. 54, 28 ianuarie 2017, minus un 

grad.  
 
Tot mai mulți megafoniști:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/t

ot-mai-multi-megafonisti/.   
 
Săracul invidios:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/s

aracul-invidios/. De ce și pentru ce se comportă 
astfel.  

   
Mai bine ridicol decât plictisitor? Răspunsul 

meu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/mai-
bine-ridicol-decat-plictisitor/.   
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Calcă a Preot:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/c

alca-a-preot/.  Explicarea sintagmei.   
 
Băiat de gașcă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/27/

baiat-de-gasca/. Despre cum stăteau lucrurile. 
 
Predică la Sfinții 3 Ierarhi [30 ianuarie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/28/

predica-la-sfintii-3-ierarhi-30-ianuarie-2017/.  
 

* 
 
Luni, 19. 34, 30 ianuarie 2017, minus două grade. 
 
Diferiți, dar gândesc la fel:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/28/

diferiti-dar-gandesc-la-fel/.  
 
Psalmul 72, conform LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/28/

psalmul-72-cf-lxx/.  
 
Democratizarea tehnologiei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/29/

democratizarea-tehnologiei/.   
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [128]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/29/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
128/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [67]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/29/r
eintoarcere-la-nichita-67/.  

 
Psalmul 96, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/29/

psalmul-96-cf-lxx/.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [129]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/30/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
129/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [68]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/30/r

eintoarcere-la-nichita-68/.  
 
Stau în spatele geamului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/30/s

tau-in-spatele-geamului/. 
 
 Psalmul 73, cf. LXX:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/30/

psalmul-73-cf-lxx/.  
 

* 
 

31 ianuarie 2017, zi de marți, 19. 27, - 3 grade.  
 
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradi- 

sului [130]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/31/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
130/.  
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Psalmul 77, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/31/p

salmul-77-cf-lxx/.   
 
Psalmul 78, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/31/p

salmul-78-cf-lxx/.    
 
„Greșelile” Scripturii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/31/g

reselile-scripturii/.  
 

* 
 

18. 59, 1 februarie 2017, zi de miercuri, -4 grade.  
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [131]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/01/a

ntim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
131/.   

 
Psalmul 60, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/01/

psalmul-60-cf-lxx/.   
 
Predică la Întâmpinarea Domnului [2 februarie 

2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/01/

predica-la-intampinarea-domnului-2-februarie-
2017/.   

 
Poezia Scripturii:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/01/
poezia-scripturii/. De ce nu e bine să stricăm inge- 
nuitatea textului Scripturii.  

 
* 
 

2 februarie 2017, zi de joi, 18. 58, zero grade.  
 
 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [132]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/02/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
132/.    

 
Psalmul 64, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/02/

psalmul-64-cf-lxx/.    
 
Psalmul 65, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/02/

psalmul-65-cf-lxx/.  
Gal Mihai68: Doamne ajută[,] Prărinte[!] 
Gal Mihai: aș putea avea cartea Dumneavoastră 

De Trinitate a Fer. Augustin. Am văzut că ați tra- 
dus/o și aș vrea să [o] cumpăr. Mulțumesc!  

Dorin Octavian Picioruș: Nu eu, domnule 
Mihai, ci soția mea a tradus primele 4 cărți din trata- 
tul Sfântului Augustinus! Primele două cărți sunt 
editate aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/10/t
raduceri-patristice-vol-4/, și următoarele două sunt 
editate aici:  

                                           
68 A se vedea: https://www.facebook.com/gal.mihai.9.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/t
raduceri-patristice-vol-5/.   

Dacă vreți să plătiți efortul traducătoarei, o 
puteți face donând bani în contul de aici:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2009/08/09
/puteti-fi-partenerii-nostri/69.   

 
* 
 

4 februarie 2017, zi de sâmbătă, cu soare, 13. 45.  
 

 
 
Biblioteca e o realitate mereu actuală:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/02/

biblioteca-e-o-realitate-mereu-actuala/.   
 
Predică la Duminica a 33-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/03/predi
ca-la-duminica-a-33-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Para- 

disului [133]:  

                                           
69 Și nu a mai zis nimic...S-a mulțumit doar cu luatul.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/04/
antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
133/.   

 
Psalmul 57, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/04/

psalmul-57-cf-lxx/.    
 
Teologie de primăvară:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/04/

teologie-de-primavara/.  
 

* 
 

5 februarie 2017, duminică, 17. 44, ceață, 6 
grade.  

 
Antim Ivireanul: avangarda literară a Paradisu- 

lui [134]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/05/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
134/.   

 
Reîntoarcere la Nichita [69]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/05/

reintoarcere-la-nichita-69/.   
 
Psalmul 48, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/05/

psalmul-48-cf-lxx/.   
 
A adormit Preoteasa Juliana Schmemann:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/05/

a-adormit-preoteasa-juliana-schmemann/.  
* 
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8. 09, luni, 6 februarie 2017, cer înnorat, zero 
grade.  

 
Psalmul 59, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/06/

psalmul-59-cf-lxx/.   
 
Predica acestei zile: Avem nevoie de un cutre- 

mur? O puteți citi aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/06/

avem-nevoie-de-un-cutremur/.  
 
9. 28: Pareneză la sfințirea unei case:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/06/

pareneza-la-sfintirea-unei-case/.  
 

* 
 

Miercuri, 8 februarie 2017, 14. 06, zi cu ninsoare, 
-2 grade.  

 
Psalmul 49, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/07/

psalmul-49-cf-lxx/.   
 
Ne-ar trebui relaxare duhovnicească…Un arti- 

col de reflecții:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/07/

ne-ar-trebui-relaxare-duhovniceasca/.   
 
Pareneză în cadrul Sfintei Taine a Mărturisirii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/07/

pareneza-in-cadrul-sfintei-taine-a-marturisirii/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [1]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/08/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-1/.   

 
Pareneză înainte de Sfânta Taină a Nunții:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/08/

pareneza-inainte-de-sfanta-taina-a-nuntii/.   
 
Psalmul 74, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/08/

psalmul-74-cf-lxx/.    
 
Prea repede:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/08/prea-
repede/. Pierdem timpul și nu privim la lucrurile 
esențiale ale vieții.   

 
* 
 

19. 30, 9 februarie 2017, zi de joi, -5 grade.  
 
Lămuriri despre teza postdoctorală a Dr. Gia- 

nina Maria-Cristina Picioruș:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/09/

lamuriri/.   
 
Povestea fulgilor de zăpadă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/09/

povestea-fulgilor-de-zapada/.  
 
Predică la Duminica a 34-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/09/predi
ca-la-duminica-a-34-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Am 7 abonați la contul meu în clipa de față.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/09/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-cincizecime-2017/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/09/predica-la-duminica-a-34-a-dupa-cincizecime-2017/


* 
 

10 februarie 2017, zi de vineri, 19. 18, zi cu soare, 
-6 grade.  

 
Psalmul 53, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/10/

psalmul-53-cf-lxx/.    
 
Ceea ce nu se vede se vede:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/10/c

eea-ce-nu-se-vede-se-vede/.   
 
Cuvinte despre viața duhovnicească:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/10/c

uvinte-despre-viata-duhovniceasca/.    
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/10/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-2/.  
 

* 
 

18. 30, sâmbătă, 11 februarie 2017, zi cu soare, - 7 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-3/.  
 
Psalmul 54, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/p

salmul-54-cf-lxx/.  
 
Praedicationes (vol. 12):  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/p
raedicationes-vol-12/.  

Aceasta este a 148-a carte, marca „Teologie 
pentru azi”, publicată la nivel online.  

 

 
 
* 

Duminică, 12 februarie 2017, zi înnorată, 19. 09, 
-5 grade.  

 
Reîntoarcere la Nichita [70]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/12/r

eintoarcere-la-nichita-70/.    
 
Rolul educației civice:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/12/r

olul-educatiei-civice/.    
 
Lucas 3, 1-9, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/12/l

ucas-3-1-9-cf-byz/.  
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* 
 

Luni, cer înnorat, dimineață a fost soare, 13. 02, 
13 februarie 2017.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/13/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-4/.    
 
Poezie și stihuire:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/13/p

oezie-si-stihuire/. Despre diferența dintre poezie și 
stihuire. 

 
Psalmul 55, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/13/p

salmul-55-cf-lxx/.  
 

* 
 

14 februarie 2017, zi de marți, însorită, minus un 
grad, 12. 42.  

 
Protest de ziua îndrăgostiților:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/14/

protest-de-ziua-indragostitilor/.  
 
Psalmul 56, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/14/

psalmul-56-cf-lxx/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [71]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/14/r

eintoarcere-la-nichita-71/.  
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Eminescu: între modernitate și tradiție [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/14/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-5/.  
 
Despre cum ajungi critic literar:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/14/c

omentariile-literare/.  
 

* 
 

21. 15, 15 februarie 2017, zi cu mult soare, de 
miercuri. Crește temperatura. Astăzi au fost +4 
grade, acum sunt -2.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [6]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-6/.    
 
Lucas 3, 10-17, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/15/l

ucas-3-10-17-cf-byz/. 
 

* 
 

14. 27, 16 februarie 2017, zi cu soare, de joi, + 4 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [7]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-7/.  
 
My Regret:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/

my-regret/. Un poem dintr-o viitoare carte de poe- 
zie.  
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My Experience of Online Editor:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/

my-experience-of-online-editor/.  
 
Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/predi
ca-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2017/.  

 
The Living Icon of God:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/t

he-living-icon-of-god/.  
 
Cine este luminătorul din Ps. 131, 17? Răspunsul 

meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/16/c

ine-este-luminatorul-din-ps-131-17/.  
 

* 
16. 12, vineri, 17 februarie 2017, soare, + 7 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [8]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/17/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-8/.    
 
Psalmul 58, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/17/

psalmul-58-cf-lxx/.  
 
Theology and Efficiency:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/17/t

heology-and-efficiency/.  
 
Comentariile devin cărți:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/17/c
omentariile-devin-carti/. 

 
Al 8-lea abonat la scriitura mea: Emanuel Blaj70 

(probabil un neoprotestant).  
 

 
* 
 

Duminică, soare la prânz și acum plouă, 19 
februarie 2017, 19. 49, 3 grade, lăsatul de sec de carne.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [9]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/18/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-9/.   
 
Reîntoarcere la Nichita [72]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/18/r

eintoarcere-la-nichita-72/.  
 
Fără glume la teologie! Un articol de opinie:  

                                           
70 A se vedea:  
https://www.facebook.com/emanuel.blaj.50.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/18/f
ara-glume-la-teologie/.  

 
The God of the Church:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/18/t

he-god-of-the-church/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [10]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/19/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-10/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [73]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/19/r

eintoarcere-la-nichita-73/.  
 
We believe in the resurrection of the dead:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/19/

we-believe-in-the-resurrection-of-the-dead/. 
 

* 
20 februarie 2017, zi de luni, cu nori și soare, 18. 

47, 4 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [11]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-11/.  
 
Filosofia modei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/f

ilosofia-modei/. De ce moda vrea să ne unifor- 
mizeze? 

 
The past is struggling always in you:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/

the-past-is-struggling-always-in-you/.  
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* 
 

17. 52, 21 februarie 2017, marți, zi cu soare, 6 
grade.  

 
Comuniștii și democrații. Plus comunistoizii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/

comunistii-si-democratii-plus-comunistoizii/.  
 
Critica și receptarea perversă a criticii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/

critica-si-receptarea-perversa-a-criticii/.  
 
Mon regret:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/20/

mon-regret/. Un poem al meu în franceză, tradus de 
soția mea.   

 
Reîntoarcere la Nichita [74]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/21/r

eintoarcere-la-nichita-74/.  
 
Lucas 3, 18-22, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/21/l

ucas-3-18-22-cf-byz/.  
 
Idei care n-au de-a face cu teologia Bisericii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/21/i

dei-care-n-au-de-a-face-cu-teologia-bisericii/.  
 
The poetry is not for fools:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/21/t

he-poetry-is-not-for-fools/.  
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Doi noi abonați: Nicoleta Alexandrescu71 și Pr. 
Marius Drăghici72.   

 
* 
 

20. 00, miercuri, 22 februarie 2017, zi cu mult 
soare, prima zi de primăvară, 15 grade la amiază. 
Acum sunt 8 grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [12]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/22/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-12/.  
 
Lucas 3, 23-38, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/22/l

ucas-3-23-38-cf-byz/.  
 
Ce înseamnă luna din Ps. 71, 7? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/22/

ce-inseamna-luna-din-ps-71-7/.  
 
At beginning of fasting:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/22/

at-beginning-of-fasting/.  
 

* 
 

Cea mai caldă zi a anului: 18 grade. 23 februarie 
2017, zi de joi, 20. 55. Acum sunt 12 grade.  

 
Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din Rai 

[2017]: 

                                           
71 A se vedea:  
https://www.facebook.com/ananicoleta10.  
72 Idem: https://www.facebook.com/draghici.marius.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/23/predi
ca-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-rai-2017/.  

 
The terms of property:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/23/t

he-terms-of-property/.  Al nostru e pământul sau al 
lui Dumnezeu?    

 
* 
 

18. 55, zi călduroasă, s-a ajuns la 18 grade, dar a 
bătut și vântul. 24 februarie 2017, zi de vineri.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [13]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/24/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-13/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [75]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/24/

reintoarcere-la-nichita-75/.  
 
Are we foreigners? Here is an article with this 

theme:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/24/

are-we-foreigners/.  
 
Praznicele, dracii și Sfântul Ioannis Bote- 

zătorul: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/24/prazn
icele-dracii-si-sfantul-ioannis-botezatorul/.  

 
Dialogul și invectiva:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/24/

dialogul-si-invectiva/.  
* 
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18. 37, duminică, soare, 26 februarie 2017, 8 
grade.  

 
Lucas 4, 1-13, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/25/l

ucas-4-1-13-cf-byz/.  
 
Which on which:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/25/

which-on-which/. Despre dialogul real și lipsa lui.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [14]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/26/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-14/.  
 
Psalmul 67, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/26/

psalmul-67-cf-lxx/.  
 
Tânăr ca tine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/26/

tanar-ca-tine/. Un poem pentru tinerii care nu 
renunță la principii. 

 
Nu m-a învățat nimeni cum să citesc:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/26/

nu-m-a-invatat-nimeni-cum-sa-citesc/.  
 
The intellectual: often a form without fund:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/26/

the-intellectual-often-a-form-without-fund/. 
 
S-au abonat două noi persoane la contul meu 

de Facebook: Popa Gabriel Adrian (care a făcut 
Facultatea de Farmacie la Constanța și e căsătorit cu 
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Otilia)73 și Lucieana Mihaela Jureanu74 (din Galați). 
11 persoane mă urmăresc în clipa de față.  

 

 
 
Spre miezul nopții s-a abonat și Sergiu Ionuț 

Rascu75 din Alexandria.  
 
* 

28 februarie 2017, marți, 20. 10, 12 grade. Pe la 
ora 16 erau 18 grade.  

 

 
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [15]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/28/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-15/.  

                                           
73 A se vedea:  
https://www.facebook.com/gabriel.popa29.  
74 Idem:  
https://www.facebook.com/lucieanamihaela.jureanu.  
75 A se vedea:  
https://www.facebook.com/hide.location.  
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The liturgical repentance:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/28/

the-liturgical-repentance/.  
 
* 
 

Au fost 18 grade azi. 1 martie 2017, zi de 
miercuri, 20. 27, 12 grade.  

 
Ce înălțime a sincerității ai? Predica acestei zile:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/01/c

e-inaltime-a-sinceritatii-ai/. 
 
Flower at ear:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/01/f

lower-at-ear/. About flowers one can speak in many 
ways.  

* 
 

Cer înnorat, joi, 2 martie 2017, 15. 32, 11 grade.  
 
Reîntoarcere la Nichita [77]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/02/

reintoarcere-la-nichita-77/.  
 
His eyes and our eyes:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/02/

his-eyes-and-our-eyes/.   
 

* 
Vineri, 19. 41, 3 martie 2017, zi cu nori și soare, 

10 grade.  
 
Pastorala sinodală la Duminica Ortodoxiei 

[2017]: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/03/pasto
rala-sinodala-la-duminica-ortodoxiei-2017/.  

 
Predică la Duminica întâia din Postul Mare 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/03/predi
ca-la-duminica-intaia-din-postul-mare-2017/.  

 
Aphorisms in spring:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/03/

aphorisms-in-spring/.  
* 
 

Sâmbătă, soare, 19 grade, 15. 18.  
 
Predica la publicarea Psalmilor Scripturii 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/predi
ca-la-publicarea-psalmilor-scripturii-2017/.  

 
The earthquake, the lion and the dog:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/

the-earthquake-the-lion-and-the-dog/.  
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Psalmii (ediția LXX):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/

psalmii-editia-lxx/. Este a 149-a carte TPA la nivel 
online.  

* 
 
5 martie 2017, duminică, mult soare, 19. 33, 13 

grade.  
 
Am împlinit 10 ani de Facebook. Anunțul oficial 

din această dimineață:  
 

 
 

Eminescu: între modernitate și tradiție [16]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-16/.  
 
The writer and the ghostual man:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/t

he-writer-and-the-ghostual-man/.  
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Psalmii liturgici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/

psalmii-liturgici/. A 150-a carte TPA la nivel online.  
 

* 
 

21. 23, 6 martie 2017, zi de luni, 8 grade.  
 
Lucas 4, 14-30, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/06/l

ucas-4-14-30-cf-byz/.  
 
Predică despre națiune și naționalism [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/06/

predica-despre-natiune-si-nationalism-2017/.  
 
Day labor:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/06/

day-labor/. At what is good the work.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [17]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/06/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-17/.  

 
* 
 

12. 57, 7 martie 2017, marți, soare, 16 grade.  
 
Psalmul 68, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/07/

psalmul-68-cf-lxx/.    
 
Reîntoarcere la Nichita [78]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/07/

reintoarcere-la-nichita-78/.  
 
Perdea de fum:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/07/

perdea-de-fum/. Scriitorul și lumea lui.  
 
Who can know the man? My response is here:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/07/

who-can-know-the-man/.    
 
Sunt 13 persoane abonate la acest cont.  

 
* 
 

20. 00, 8 martie 2017, zi de miercuri, a fost soare 
și vânt, acum sunt 12 grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [18]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/08/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-18/.  
 
Problems of communication: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/08/
problems-of-communication/.  

 
* 
 

18. 27, joi, 9 martie 2017, 9 grade.  
 

 Pot sluji Sfinții Îngeri cele preoțești pentru 
oameni? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/09/pot-
sluji-sfintii-ingeri-cele-preotesti-pentru-oameni/.  
 

Reîntoarcere la Nichita [79]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/09/reint
oarcere-la-nichita-79/.  
 

Online searches:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/09/onlin
e-searches/. About how you learn the computer and 
the online to think. 
 

* 
 

Sâmbătă, 13. 04, 11 martie 2017, zi înnorată, 11 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [19]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/10/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-19/.  
 
Predică la Duminica a 2-a din Postul Mare 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/10/predic
a-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2017/.  
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The passion of self-love:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/10/t

he-passion-of-self-love/.  
 
Infatuarea tinereții:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/11/i

nfatuarea-tineretii/.   
 
The money of theology:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/11/t

he-money-of-theology/.  
 

* 
 

Luni, 13 martie 2017, plouă, 16. 49, 6 grade.  
 
Reîntoarcere la Nichita [80]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/12/r

eintoarcere-la-nichita-80/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [20]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/12/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-20/.  
 
The poesy never stays in vain/ Poezia nu stă 

niciodată degeaba:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/12/t

he-poesy-never-stays-in-vain-poezia-nu-sta-
niciodata-degeaba/  

 
Ghostual until and in the simplest gestures:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/13/g

hostual-until-and-in-the-simplest-gestures/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [21]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/13/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie-21/.  

 
Cum înțelege Sfântul Andreas al Chesariei 

Cappadociei numărul 666 de la Apoc. 13, 18?  
Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/13/c

um-intelege-sfantul-andreas-al-chesariei-
cappadociei-numarul-666-de-la-apoc-13-18/.  

 
* 

Marți, cer înnorat, 14 martie 2017, 17. 22, 10 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [22]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/14/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-22/.  
 
Lucas 4, 31-44, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/14/l

ucas-4-31-44-cf-byz/.  
 
Testamentul Patriarhului Justinian Marina:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/14/t

estamentul-patriarhului-justinian-marina/.  
 
The greatness of infants simpleness:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/14/t

he-greatness-of-infants-simpleness/.  
 

* 
 

18. 34, 15 martie 2017, miercuri, 7 grade.  
 
Faptele Apostolilor, cap. 15, 22-30, cf. BYZ:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/15/f
aptele-apostolilor-cap-15-22-30-cf-byz/.  

 
Predica la Parastasul bunicului meu Marin 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/15/predic
a-la-parastasul-bunicului-meu-marin-2017/.  

 
The literalism and the mystical knowledge:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/15/t

he-literalism-and-the-mystical-knowledge/.  
 

* 
 
19. 31, joi, 16 martie 2017, 9 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [23]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/16/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-23/.   
 
Epistola a 107-a a Sfântului Hieronymus:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/16/e

pistola-a-107-a-a-sfantului-hieronymus/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [81]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/16/r

eintoarcere-la-nichita-81/. 
 

* 
 

19. 29, 17 martie 2017, zi de vineri, 8 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [24]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/17/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-24/.  
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Enduring on the Lord:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/17/e

nduring-on-the-lord/.  
 
Predică la Duminica a 3-a din Postul Mare 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/17/predic
a-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2017/.  

 
* 

18 martie 2017, sâmbătă, 14 grade, 13. 42, cer 
înnorat.  
 

Eminescu: între modernitate și tradiție [25]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/18/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-25/.  
 
Comunicarea 2. 0. New media, participare și 

populism: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/18/comu
nicarea-2-0-new-media-participare-si-populism/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [82]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/18/r

eintoarcere-la-nichita-82/.  
 
Temptations and understandings:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/18/t

emptations-and-understandings/.  
 

*  
 

7. 50, luni, înnorat, 20 martie 2017, 4 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [26]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/19/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie-26/.  

 
Reîntoarcere la Nichita [83]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/19/r

eintoarcere-la-nichita-83/.  
 
The dogmatic faith of the Church:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/19/t

he-dogmatic-faith-of-the-church/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [27]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-27/.  
 
Neplăcerea de-a vorbi despre tine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/20/

neplacerea-de-a-vorbi-despre-tine/.  
 
Faptele Apostolilor, cap. 17, 30-34, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/20/f

aptele-apostolilor-cap-17-30-34-cf-byz/.  
 

* 
 

17. 13, 21 martie 2017, marți, soare mult, 22 de 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [28]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/21/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-28/.  
 
Iov, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/21/i

ov-cap-5-cf-lxx/.  
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Frumusețea tainică:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/21/f

rumusetea-tainica/. Dacă gândești bine lucrurile...  
 

* 
 

22 martie 2017, 17. 26, miercuri, zi cu soare, 21 
de grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [29]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/22/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-29/.  
 
Lucas 5, 1-11, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/22/l

ucas-5-1-11-cf-byz/.  
 
Așa l-am găsit:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/22/

asa-l-am-gasit/. Când ai plâns că ai luat primul 9 din 
viața ta?  

 
Confession in people’s eyes:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/22/

confession-in-peoples-eyes/.  
 
Pr. Dumitru Stăniloae, Botezul copiilor (teza de 

licență):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/22/

pr-dumitru-staniloae-botezul-copiilor-teza-de-
licenta/.  

 
* 
 

21. 10, joi, 23 martie 2017, 11 grade. O zi însorită.  
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Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 
din Comentariul la Cântarea Cântărilor [9]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/23/s
fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-9/.  

 
Nicio șansă:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/23/nicio-
sansa/. Ne mințim pe noi înșine dacă nu facem ceea 
ce trebuie.  

  
Eminescu: între modernitate și tradiție [30]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/23/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-30/.  
 
Predică la Bunavestire [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/23/

predica-la-bunavestire-2017/.  
 

* 
 

Vineri, zi cu soare, 24 martie 2017, 18. 41, 20 de 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [31]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/24/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-31/.  
 
Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/24/predi
ca-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2017/.  

 
* 
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27 martie 2017, zi cu soare, 13. 53, zi de luni, 12 
grade.  

 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [10]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/25/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-10/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [32]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/25/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-32/.  
 
Aceleași cărți, același aer:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/25/

aceleasi-carti-acelasi-aer/.  
 
Despre zei și Sfinții Mucenici care nu s-au 

închinat lor:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/26/

despre-zei/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [33]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/26/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-33/.  
 
Premiile se dau puțin mai încolo:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/26/

premiile-se-dau-putin-mai-incolo/.  
 
From winter to ghostual spring:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/26/f

rom-winter-to-ghostual-spring/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [34]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/27/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-34/.  

 
Oboseala unora:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/27/

oboseala-unora/. Despre cum se obosesc oamenii în 
mod eclesial.  

 
* 
 

20. 04, 28 martie 2017, zi de marți, 16 grade, a 
fost o zi însorită.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [35]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/28/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-35/.  
 
Faptele Apostolilor, cap. 4, 5-13, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/28/f

aptele-apostolilor-cap-4-5-13-cf-byz/.  
 
Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii 

Ortodoxe [vol. 1] [I]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/28/

sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-
ortodoxe-vol-1-i/.  

 
* 
 

15. 09, joi, 30 martie 2017, soare, 19 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [36]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/29/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-36/.  
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Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii 
Ortodoxe [vol. 1] [II]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/29/
sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-
ortodoxe-vol-1-ii/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [37]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/30/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-37/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [84]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/30/

reintoarcere-la-nichita-84/.  
 
Lucas, cap. 5, 12-16, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/30/l

ucas-cap-5-12-16-cf-byz/.   
 

* 
 

31 martie 2017, ora 14. 26, soare, zi de vineri, 17 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [38]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/31/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-38/.  
 
Predică la Duminica a 5-a din Postul Mare 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/31/predic
a-la-duminica-a-5-a-din-postul-mare-2017/.  

 
* 

Duminică, soare, 2 aprilie 2017, ora 18. 37, 22 de 
grade.  
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Eminescu: între modernitate și tradiție [39]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/01/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-39/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [85]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/01/r

eintoarcere-la-nichita-85/.  
 
Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/01/

predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-1/.  
 
State of mind:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/01/s

tate-of-mind/. The important moments are essential 
for each of us. 

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [40]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/02/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-40/.  
 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [11]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/02/

sfantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-11/.  

 
* 
 

Luni, 3 aprilie 2017, zi călduroasă, 20. 39, 17 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [41]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/03/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-41/.  
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Predică despre diverse profeții mariologice și 
despre viața duhovnicească:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/03/
predica-despre-diverse-profetii-mariologice-si-
despre-viata-duhovniceasca/.  

 
* 
 

Marți, 21. 11, 4 aprilie 2017, zi înnorată și cu vânt, 
10 grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [42]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/04/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-42/.  
 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [12]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/04/

sfantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-12/.  

 
Predică despre epectasis și teosis:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/04/

predica-despre-epectasis-si-teosis/.  
 

 
 

* 
 
5 aprilie 2017, zi înnorată și cu soare spre seară, 

20. 40, zi de miercuri, 11 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [43]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-43/.  

 
Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/

predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-2/.  
 

* 
 

20. 59, 6 aprilie 2017, zi de joi, 13 grade.  
 

Eminescu: între modernitate și tradiție [44]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-44/.  
 
Sfântul Iustin Popovici, Dogmatica Bisericii 

Ortodoxe [vol. 1] [III]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/

sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-
ortodoxe-vol-1-iii/.  

 
Articol apreciat de Lucieana Mihaela Jureanu.  
 

* 
 

Vineri, soare, nori și ploaie, 7 aprilie 2017, 13. 42, 
12 grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [45]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-45/.  
 
Predică la Duminica Intrării Domnului în Ieru- 

salim [2017]:  

232

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-43/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-43/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/05/predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-44/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-44/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-1-iii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-1-iii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/06/sfantul-iustin-popovici-dogmatica-bisericii-ortodoxe-vol-1-iii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/07/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-45/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/07/eminescu-intre-modernitate-si-traditie-45/


https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/07/
predica-la-duminica-intrarii-domnului-in-
ierusalim-2017/.  

 
* 
 

18. 51, 10 aprilie 2017, 18. 51, 18 grade, mult soare.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [46]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/08/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-46/.  
 
Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/08/

predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-3/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [86]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/09/

reintoarcere-la-nichita-86/.  
 
Iov, cap. 6, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/09/

iov-cap-6-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [47]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/10/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-47/.  
 
Natura e mai sensibilă decât noi…A se vedea: 

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/10/natur
a-mai-sensibila-decat-noi/.  

 
Predică despre diverse locuri scripturale și 

patristice [1]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/10/
predica-despre-diverse-locuri-scripturale-si-
patristice-1/.  

 
* 
 

Miercurea Mare, cer înnorat, 12 aprilie 2017, ora 
16. 12, 16 grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [48]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/11/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-48/.  
 
Sufletul nu poate trăi fără trupul său:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/11/s

ufletul-nu-poate-trai-fara-trupul-sau/.  
 
Cum este Iadul și cum este sufletul…Mărturie 

despre o înviere din morți:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/12/c

um-este-iadul-si-cum-este-sufletul/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [87]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/12/r

eintoarcere-la-nichita-87/.  
 
Predică despre diverse locuri scripturale și 

patristice [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/12/

predica-despre-diverse-locuri-scripturale-si-
patristice-2/.  

 
* 
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Vinerea Mare, 13. 08, 14 aprilie 2017, soare, 19 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [49]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/13/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-49/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [88]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/13/r

eintoarcere-la-nichita-88/.  
 
Eu pledez pentru cărțile electronice:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/13/e

u-pledez-pentru-cartile-electronice/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [50]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/14/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-50/.  
 
Despre cum ne-a slujit pe noi Domnul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/14/

despre-cum-ne-a-slujit-pe-noi-domnul/.  
 

* 
 

Sâmbăta Mare, 19. 08, 15 aprilie 2017, soare și zi 
frumoasă, 21 de grade.  

 
Pastorala pascală a PFP Daniel, Patriarhul 

României [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/15/

pastorala-pascala-a-pfp-daniel-patriarhul-romaniei-
2017/.   

 
Pastorala pascală a ÎPS Teofan Savu [2017]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/15/
pastorala-pascala-a-ips-teofan-savu-2017/.  

 
Pastorala pascală a PS Galaction Stângă [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/15/

pastorala-pascala-a-ps-galaction-stanga-2017/.  
 
Pastoralele pascale ale membrilor Sfântului Si- 

nod al Bisericii Ortodoxe Române:  
https://basilica.ro/pastorale-2017-mesajele-

ierarhilor-romani-la-invierea-domnului/.  
 
Predică la Învierea Domnului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/15/

predica-la-invierea-domnului-2017/.  
 

* 
 
Duminica Învierii Domnului, soare, 16 aprilie 

2017, ora 14. 06, 19 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [51]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/16/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-51/.  
 
Predică despre chenosisul Domnului și asuma- 

rea relației noastre cu Dumnezeu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/16/

predica-despre-chenosisul-domnului-si-asumarea-
relatiei-noastre-cu-dumnezeu/.   

 
* 

 
Miercurea Luminată, 19 aprilie 2017, ora 15. 53, 

cer înnorat, 10 grade.  
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Eminescu: între modernitate și tradiție [52]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/17/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-52/.  
 
Sfântul Ambrosius al Mediolanului, Fragmente 

din Comentariul la Cântarea Cântărilor [13]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/17/s

fantul-ambrosius-al-mediolanului-fragmente-din-
comentariul-la-cantarea-cantarilor-13/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [53]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/18/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-53/.  
 
De la Strigoii la Luceafărul [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/18/

de-la-strigoii-la-luceafarul-1/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [54]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/19/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-54/.  
 
Predică despre diverse locuri scripturale și pa- 

tristice [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/19/

predica-despre-diverse-locuri-scripturale-si-
patristice-3/.  

* 
 

22 aprilie 2017, Sâmbăta Luminată, 19. 41, zi cu 
soare, 12 grade.  

 
De la Strigoii la Luceafărul [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/20/

de-la-strigoii-la-luceafarul-2/.  
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Predică la Izvorul tămăduirii [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/20/

predica-la-izvorul-tamaduirii-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [55]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/21/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-55/.  
 
De la Strigoii la Luceafărul [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/21/

de-la-strigoii-la-luceafarul-3/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [56]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/22/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-56/.  
 
Predică la Duminica a II-a după Paști [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/22/

predica-la-duminica-a-ii-a-dupa-pasti-2017/.  
 

* 
 

23 aprilie 2017, duminica a doua după Paști, 
soare, spre seară nori și bură de ploaie, 18. 38, 9 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [57]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/23/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-57/.   
 
Reîntoarcere la Nichita [89]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/23/

reintoarcere-la-nichita-89/.  
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Al 14-lea abonat: Pr. Cristian Cosmin Ion din 
Ianca, Brăila76.  

* 
 

24 aprilie 2017, luni, zi cu soare, 19. 48, 14 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [58]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/24/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-58/.  
 
Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/24/

predica-la-evanghelia-sfantului-lucas-4/.  
 

* 
 
30 aprilie 2017, duminică, 12. 58: al 15-lea abonat 

la contul meu de Facebook: Andreea Amza77.  Al 16-
lea abonat: Gina Amza78.   

 
* 
 

Luni, 1 mai 2017, ora 9. 42, soare, 13 grade.  
 
Iov, cap. 7, cf. LXX:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/25/i

ov-cap-7-cf-lxx/.   
 
Reîntoarcere la Nichita [90]:  

                                           
76 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010797

190624.  
77 Idem: https://www.facebook.com/andreea.amza.  
78 Idem: https://www.facebook.com/gyna.amza.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/25/
reintoarcere-la-nichita-90/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [59]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/26/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-59/.  
 
Predică despre diverse locuri scripturale și 

patristice [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/26/

predica-despre-diverse-locuri-scripturale-si-
patristice-4/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [60]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/27/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-60/.  
 
Iov, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/27/i

ov-cap-8-cf-lxx/.  
 
Cum răspundeau Sfinții Apostoli Domnului:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/28/

cum-raspundeau-sfintii-apostoli-domnului/.  
 
Predică la Duminica a 3-a după Paști [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/28/

predica-la-duminica-a-3-a-dupa-pasti-2017/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [61]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/29/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-61/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [91]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/29/
reintoarcere-la-nichita-91/.  

 
Este Dumnezeu pragmatic? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/30/

este-dumnezeu-pragmatic/.  
 
Cum este caracterizată viața noastră în Iov 8, 9? 

Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/30/

cum-este-caracterizata-viata-noastra-in-iov-8-9/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [62]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/30/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-62/.  
 
Iov, cap. 9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/30/i

ov-cap-9-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [63]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/01/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-63/.  
 
Iov, cap. 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/01/i

ov-cap-10-cf-lxx/. 
 

* 
 

Miercuri, 3 mai 2017, 13. 41, soare, 27 de grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [64]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/02/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-64/.  
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Reîntoarcere la Nichita [92]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/02/

reintoarcere-la-nichita-92/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [93]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/03/

reintoarcere-la-nichita-93/.  
 
Predică la 12 ani de la adormirea Fericitului Ilie 

văzătorul de Dumnezeu [4 mai 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/03/

predica-la-12-ani-de-la-adormirea-fericitului-ilie-
vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-2017/. 

 
* 

 
8 mai 2017, cer înnorat, luni, 6. 20, 13 grade.  
 
Predică la Duminica a 4-a după Paști [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/04/

predica-la-duminica-a-4-a-dupa-pasti-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [65]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/05/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-65/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [94]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/06/

reintoarcere-la-nichita-94/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [66]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-66/.  
 
Iov, cap. 11, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/08/
iov-cap-11-cf-lxx/. 

 
Am ajuns la 20 de persoane abonate la contul 

meu. Ultimii doi abonați: Marius-Florin Isbiceanu79 
și Teo Purcea80.  

* 
 

12. 28, soare și nori, 9 mai 2017, zi de marți, 15 
grade.  

 
Al 21-lea abonat este Părintele Oleg Velea81.  
 
Ninsoare și frig: ispășire și iertare:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/09/

ninsoare-si-frig-ispasire-si-iertare/.  
 
Iov, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/09/

iov-cap-12-cf-lxx/. 
 

* 
 
11 mai 2017, 11. 40, soare, zi de joi, 17 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [67]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/10/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-67/.  
 
Iov, cap. 13, cf. LXX:  

                                           
79 A se vedea:  
https://www.facebook.com/isbiceanu.mariusflorin.  
80 Idem: https://www.facebook.com/teo.purcea.  
81 Idem: https://www.facebook.com/oleg.velea.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/10/i
ov-cap-13-cf-lxx/.  

 
Predică la Duminica a 5-a după Paști [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/11/p

redica-la-duminica-a-5-a-dupa-pasti-2017/. 
 

* 
 

Luni, 21. 34, 15 mai 2017, 19 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [68]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/12/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-68/.  
 
Predică la Evanghelia Sfântului Lucas [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/13/p

redica-la-evanghelia-sfantului-lucas-5/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [95]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/14/r

eintoarcere-la-nichita-95/.  
 
Reîntoarcere la Nichita [96]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/15/r

eintoarcere-la-nichita-96/.  
 

* 
 

12. 47, joi, 18 mai 2017, 22 de grade.  
 
Iov, cap. 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/16/i

ov-cap-14-cf-lxx/.  
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Nicolae Labiș: poetul munților sau întoarcerea 
la ingenuitate [1]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/17/
nicolae-labis-poetul-muntilor-sau-intoarcerea-la-
ingenuitate-1/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [69]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/18/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-69/.  
 

* 
 

20. 13, 21 mai 2017, zi de duminică, 19 grade.  
 
Predică la Duminica a 6-a după Paști [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/19/

predica-la-duminica-a-6-a-dupa-pasti-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [70]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-70/.  
 
Nicolae Labiș: poetul munților sau întoarcerea 

la ingenuitate [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/21/

nicolae-labis-poetul-muntilor-sau-intoarcerea-la-
ingenuitate-2/.  

 
* 
 

29 mai 2017, 12. 11, soare, luni, 23 de grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [71]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/22/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-71/.  
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Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta 
Treime [65]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/23/s
fantul-augustin-al-hipponei-despre-sfanta-treime-
65/.  

 
Predică la Înălțarea Domnului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/24/

predica-la-inaltarea-domnului-2017/.  
 
Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta 

Treime [66]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/25/

sfantul-augustin-al-hipponei-despre-sfanta-treime-
66/.  

 
Predică la Duminica a 7-a după Paști [2017]: 

http://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/26/predic
a-la-duminica-a-7-a-dupa-pasti-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [72]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/27/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-72/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [73]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/28/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-73/.  
 
Generații…Timpul nostru nu ne scuză medio- 

critatea. Un articol de opinie:    
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/29/

generatii/.           
* 
 

1 iunie 2017, 8. 45, soare, 22 de grade.  
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Relevanța Sfintelor Icoane în lumea de azi:    
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/29/

relevanta-sfintelor-icoane-in-lumea-de-azi/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [74]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/30/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-74/.  
 
Actualitatea, importanța și necesitatea Sfin- 

telor Icoane pentru viața și misiunea Bisericii astăzi:     
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/05/31/actual
itatea-importanta-si-necesitatea-sfintelor-icoane-
pentru-viata-si-misiunea-bisericii-astazi/.  

 
Epilog la lumea veche (vol. I. 6). Nichita 

Stănescu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/epilog
-la-lumea-veche-vol-i-6-nichita-stanescu/.  

Este a 151-a carte TPA la nivel online. 
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* 
 
5. 10, 6 iunie 2017, zi de marți, 16 grade.  

 

 
 

Citate din Sfânta Scriptură la Grigore Ureche, 
Miron Costin și Ion Neculce:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/02/
citate-din-sfanta-scriptura-la-grigore-ureche-
miron-costin-si-ion-neculce/.  

 
Predică la Duminica Cincizecimii [2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/03/

predica-la-duminica-cincizecimii-2017/.  
 
Predică în lunea Preasfintei Treimi [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/04/

predica-in-lunea-preasfintei-treimi-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [75]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/05/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-75/.  
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Părintele Profesor Adrian Gabor:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/05/

parintele-profesor-adrian-gabor/.  
 

 
* 

11. 17, 7 iunie 2017, miercuri, soare, 27 de grade.  
 

Expresii cu substrat biblic la Grigore Ureche: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/06/

expresii-cu-substrat-biblic-la-grigore-ureche/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [76]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-76/.  
 
Predică la Duminica tuturor Sfinților [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/07/

predica-la-duminica-tuturor-sfintilor-2017/.  
 

* 
 

Duminică, soare și nori, 16. 27, 11 iunie 2017, 25 
de grade.  

 
Mesajul de condoleanțe al Patriarhului Ro- 

mâniei la Înmormântarea Pr. Prof. Dr. Adrian Gabor: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/07/mesa
jul-de-condoleante-al-patriarhului-romaniei-la-
inmormantarea-pr-prof-dr-adrian-gabor/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [77]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/08/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-77/.  
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Sfântul: Augustin al Hipponei, Despre Sfânta 
Treime [67]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/09/
sfantul-augustin-al-hipponei-despre-sfanta-treime-
67/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [78]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/10/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-78/. 
 
Prea bătrâni pentru a ne bucura? Între natura- 

lețe și aversiunea față de bucuria altora:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/10/

prea-batrani-pentru-a-ne-bucura/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [79]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/11/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-79/.  
 
Amănunte despre Evanghelia Sfântului Mat- 

teos, în secolul întâi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/11/a

manunte-despre-evanghelia-sfantului-matteos-in-
secolul-intai/.  

 
Psalmii lui Doinaș [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/11/p

salmii-lui-doinas-1/.  
 

* 
 

Marți, 17. 10, 13 iunie 2017, zi cu mult soare, 31 
de grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [80]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/12/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie-80/.  

 
Psalmii lui Doinaș [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/12/

psalmii-lui-doinas-2/.  
 
Iov, cap. 15, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/12/i

ov-cap-15-cf-lxx/.  
 
Biblia cosmică în poezia românească:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/13/

biblia-cosmica-in-poezia-romaneasca/.  
 
Iov, cap. 16, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/13/i

ov-cap-16-cf-lxx/.  
 
Citări TPA în Aniversări culturale 2016:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/13/c

itari-tpa-in-aniversari-culturale-2016/.  
 

* 
 

14. 10, 21 iunie 2017, miercuri, soare, 33 de grade.  
 
Predică la Duminica Sfinților Români [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/14/

predica-la-duminica-sfintilor-romani-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [81]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-81/.  
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Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta 
Treime [68]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/15/s
fantul-augustin-al-hipponei-despre-sfanta-treime-
68/.  

 
Poemul 93. Din vol. Maturizarea poeziei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/15/

poemul-93-din-vol-maturizarea-poeziei/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [82]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/16/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-82/.  
 
Iov, cap. 17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/16/i

ov-cap-17-cf-lxx/.  
 
Sonetele lui V. Voiculescu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/17/s

onetele-lui-v-voiculescu/.  
 
Iov, cap. 18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/17/i

ov-cap-18-cf-lxx/.  
 
Pareneză la Parastas:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/17/

pareneza-la-parastas/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [83]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/18/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-83/.  
 
Iov, cap. 19, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/18/i
ov-cap-19-cf-lxx/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [84]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/19/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-84/.  
 
Iov, cap. 20, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/19/i

ov-cap-20-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [85]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-85/.  
 
Iov, cap. 21, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/20/

iov-cap-21-cf-lxx/.  
 
Cugetări duhovnicești ale lui Miron Costin [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/21/c

ugetari-duhovnicesti-ale-lui-miron-costin-1/.  
 
Iov, cap. 22, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/21/i

ov-cap-22-cf-lxx/.  
 

* 
Sâmbătă, 16.44, 24 iunie 2017, soare, 34 de 

grade.  
 
Predică la nașterea Sfântului Profet Ioannis 

Botezătorul [24 iunie 2017]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/22/
predica-la-nasterea-sfantului-profet-ioannis-
botezatorul-24-iunie-2017/.  

 
Predică la Duminica a 3-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/23/predi
ca-la-duminica-a-3-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Cugetări duhovnicești ale lui Miron Costin [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/24/

cugetari-duhovnicesti-ale-lui-miron-costin-2/.  
 
Iov, cap. 23, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/24/

iov-cap-23-cf-lxx/.  
 

* 
 
Soare, miercuri, 11. 30, 28 iunie 2017, 28 de 

grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [86]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/25/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-86/.  
 
Întâiul plagiator:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/25/i

ntaiul-plagiator/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [87]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/26/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-87/.  
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Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 
ludicul [1]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/26/
marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-
1/.  

 
Predică la pomenirea Sfinților Apostoli Petros și 

Pavlos [29 iunie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/27/

predica-la-pomenirea-sfintilor-apostoli-petros-si-
pavlos-29-iunie-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [88]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/28/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-88/.  
 
Iov, cap. 24, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/28/

iov-cap-24-cf-lxx/.  
 

* 
 

3 iulie 2017, ora 10. 17, luni, vânt, ploaie, soare, 
21 de grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [89]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/29/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-89/.  
 
Mergem înainte:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/29/

mergem-inainte/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [90]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/30/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-90/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [91]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/01/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-91/.  
 
Predică la Duminica a 4-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/01/predi
ca-la-duminica-a-4-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [92]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/02/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-92/.  
 
De unde pleacă incompetența:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/02/

de-unde-pleaca-incompetenta/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/03/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-
2/.  

 
* 
 

18. 06, 9 iulie 2017, soare, 34 de grade.  
 
Veșnicia la Miron Costin și Eminescu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/04/

vesnicia-la-miron-costin-si-eminescu/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [93]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/04/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-93/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [94]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/05/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-94/.  
 
Iov, cap. 25, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/05/i

ov-cap-25-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [95]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/06/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-95/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [96]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-96/.  
 
Predică la Duminica a 5-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/08/predi
ca-la-duminica-a-5-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/09/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-
3/.  

 
* 
 

11 iulie 2017, ora 10. 12, marți, soare, 27 de grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [97]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie-97/.  

 
A avea îndrăzneală:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/a

-avea-indrazneala/.  
 
Praedicationes (vol. 13): a 152-a carte TPA la 

nivel online. O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/

praedicationes-vol-13/.  
 

 
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [98]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/11/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-98/.  
 

* 
 

20. 23, 14 iulie 2017, vineri, soare, 26 de grade.  
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Viața Sfântului Ignatie Briancianinov [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/12/v

iata-sfantului-ignatie-briancianinov-1/.  
 
Viața Sfântului Ignatie Briancianinov [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/13/v

iata-sfantului-ignatie-briancianinov-2/.  
 
Cum ne povățuiește Dumnezeu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/13/c

um-ne-povatuieste-dumnezeu/.  
 
Predică la Duminica a 6-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/14/predi
ca-la-duminica-a-6-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
* 
 

9. 52, miercuri, 19 iulie 2017, zi cu soare, 26 de 
grade.  

 
Viața Sfântului Ignatie Briancianinov [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/15/v

iata-sfantului-ignatie-briancianinov-3/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/16/

marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-
4/.  

 
Viața Sfântului Ignatie Briancianinov [4]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/17/v

iata-sfantului-ignatie-briancianinov-4/.  
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Predică la pomenirea Sfântului Profet Iliu Tes- 
vitis [20 iulie 2017]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/18/
predica-la-pomenirea-sfantului-profet-iliu-tesvitis-
20-iulie-2017/.  

 
Daniela Varvara, Mituri și simboluri biblice în 

poezia românească neomodernistă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/19/

daniela-varvara-mituri-si-simboluri-biblice-in-
poezia-romaneasca-neomodernista/. 

 
* 

 
10. 50, 24 iulie 2017, zi caniculară de luni, 29 de 

grade.  
 
Mărturii de la păgâni despre Hristos:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/20/

marturii-de-la-pagani-despre-hristos/.   
 
Predică la Duminica a 7-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/21/predic
a-la-duminica-a-7-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [99]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/22/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-99/.   
 
Patriarhul României la timpul prezent:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/22/

patriarhul-romaniei-la-timpul-prezent/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [100]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/23/
eminescu-intre-modernitate-si-traditie-100/.   

 
Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1), 84-87:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/24/i

ntrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1-84-87/.  
 

* 
 

Joi, 27 iulie 2017, ora 12. 29, soare, 24 de grade.  
 
Iov, cap. 26, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/25/i

ov-cap-26-cf-lxx/.  
 
Bacovia sau despre o frumusețe isterică [actua- 

lizat]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/26/bacov
ia-sau-despre-o-frumusete-isterica-actualizat-2/.  

 
Când lipsește simțirea slavei lui Dumnezeu din 

noi înșine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/26/

cand-lipseste-simtirea-slavei-lui-dumnezeu-din-
noi-insine/.  

 
Predica ÎPS Teofan Savu la hirotonia PS Da- 

maschin Luchian:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/26/

predica-ips-teofan-savu-la-hirotonia-ps-damaschin-
luchian/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [101]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/27/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-101/.  
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* 
 

29 iulie 2017, zi de sâmbătă, cu soare, 19. 01, 32 
de grade.  

 
Predică la Duminica a 8-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/28/predi
ca-la-duminica-a-8-a-dupa-cincizecime-2017/. 

 
Completări la comentariul poeziei lui Bacovia 

[actualizat]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/29/

completari-la-comentariul-poeziei-lui-bacovia-
actualizat/.    

 
* 
 

Luni, ora 15.00, 7 august 2017, caniculă, 34 de 
grade.  

 
Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1), 88-90:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/30/i

ntrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1-88-90/.  
 
Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1), 91-93:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/31/i

ntrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1-91-93/.  
 
Țăranii cei Sfinți:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/01/t

aranii-cei-sfinti/.  
 
Sfântul Augustin al Hipponei, Despre Sfânta 

Treime [69]:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/02/
sfantul-augustin-al-hipponei-despre-sfanta-treime-
69/.  

 
Iov, cap. 27, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/03/i

ov-cap-27-cf-lxx/.  
 
Tudor Arghezi și dorința de revelare a lui 

Dumnezeu [actualizat]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/04/

tudor-arghezi-si-dorinta-de-revelare-a-lui-
dumnezeu-actualizat/.  

 
Predică la Schimbarea la față a Domnului 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/05/predi
ca-la-schimbarea-la-fata-a-domnului-2017/.  

 
Dumnezeu și Arghezi [actualizat]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/06/

dumnezeu-si-arghezi-actualizat/.  
 
Tomosul de canonizare pentru Sfântul Cuvios 

Pafnutie (Pârvu) Zugravul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/06/

tomosul-de-canonizare-pentru-sfantul-cuvios-
pafnutie-parvu-zugravul/.  

 
Iov, cap. 28, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/07/

iov-cap-28-cf-lxx/.  
 

* 
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Luni, 15. 35, 14 august 2017, soare și nori, 29 de 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [102]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/08/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-102/.   
 
Iov, cap. 29, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/09/

iov-cap-29-cf-lxx/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [103]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/10/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-103/.   
 
Predică la Duminica a 10-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/11/predic
a-la-duminica-a-10-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
Iov, cap. 30, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/12/i

ov-cap-30-cf-lxx/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [104]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/13/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-104/.   
 
Predică la adormirea Născătoarei de Dumnezeu 

[2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/14/

predica-la-adormirea-nascatoarei-de-dumnezeu-
2017/. 

 
* 
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12. 27, 21 august 2017, luni, soare, 29 de grade.  
 
Iov, cap. 31, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/15/i

ov-cap-31-cf-lxx/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [105]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/16/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-105/.   
 
Iov, cap. 32, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/17/i

ov-cap-32-cf-lxx/.   
 
Lucian Blaga: între aspirația spre lumină și 

întunericul infernal [actualizat]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/18/l

ucian-blaga-intre-aspiratia-spre-lumina-si-
intunericul-infernal-actualizat/.   

 
Predică la Duminica a 11-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/19/predi
ca-la-duminica-a-11-a-dupa-cincizecime-2017/.   

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [106]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-106/.   
 
Iov, cap. 33, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/21/i

ov-cap-33-cf-lxx/.   
 
Alte plagiate din comentariile mele literare:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/21/a
lte-plagiate-din-comentariile-mele-literare/. 

 
Apreciat de Daniela Simion82.  
 

* 
 

12. 45, luni, 28 august 2017, zi cu soare, 32 de 
grade.  

 
De ce plac manelele? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/22/

de-ce-plac-manelele/.  
 
Apreciat de Daniela Simion.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [107]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/23/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-107/.  
 
Iov, cap. 34, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/24/

iov-cap-34-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 12-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/25/predi
ca-la-duminica-a-12-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Poezia lui Ion Barbu: adevărul elementar erme- 

tizat [actualizat]:  

                                           
82 A se vedea:  
https://www.facebook.com/DaniellaSimion.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/26/
poezia-lui-ion-barbu-adevarul-elementar-
ermetizat-actualizat/.  

 
Iov, cap. 35, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/27/i

ov-cap-35-cf-lxx/.  
 
Ce profeție avem la Iov 36, 16? Răspunsul meu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/27/

ce-profetie-avem-la-iov-36-16/.  
 
Ne întoarcem la păgânism? Un articol de opinie 

al soției mele:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/28/

ne-intoarcem-la-paganism/.  
 
Apreciat de Daniela Simion.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [108]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/28/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-108/.  
 
Iov, cap. 36, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/28/

iov-cap-36-cf-lxx/.  
 
Predică la tăierea capului Sfântului Ioannis 

Botezătorul [29 august 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/28/

predica-la-taierea-capului-sfantului-ioannis-
botezatorul-29-august-2017/.  

 
* 
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30 august 2017, soare, zi de miercuri, 11. 22, 21 de 
grade.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [109]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/29/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-109/.   
 
Iov, cap. 37, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/i

ov-cap-37-cf-lxx/.   
 

 
 
A 153-a carte TPA la nivel online: Twitter pentru 

azi (vol. 7). O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/

twitter-pentru-azi-vol-7/. 
 
* 
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8 septembrie 2017, zi de vineri, 17. 22, 32 de 
grade, soare și nori.  

 
Predică la Nuntă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/

predica-la-nunta/.   
 
Ion Pillat – culorile amintirii [1] [actualizat]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/31/i

on-pillat-culorile-amintirii-1-actualizat/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [110]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/01/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-110/.  
 
Predică la Duminica a 13-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/02/predi
ca-la-duminica-a-13-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Predica la 12 ani de la hirotonia mea întru 

Diacon [4 septembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/03/

predica-la-12-ani-de-la-hirotonia-mea-intru-diacon-
4-septembrie-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [111]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/04/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-111/.  
 
Ion Pillat – culorile amintirii [2] [actualizat]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/05/

ion-pillat-culorile-amintirii-2-actualizat/.  
 
Recitiri…despre avarii literaturii și nu numai:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/06/
recitiri-despre-avarii-literaturii-si-nu-numai/.   

 
Revederea de 20 de ani de la terminarea 

Seminarului [5 septembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/06/

revederea-de-20-de-ani-de-la-terminarea-
seminarului-5-septembrie-2017/.  

 
Articol apreciat de Iulică Emil Ionescu83.  
 
Predică la nașterea Născătoarei de Dumnezeu 

[8 septembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/07/

predica-la-nasterea-nascatoarei-de-dumnezeu-8-
septembrie-2017/.  

Apreciată de Pr. George Valentin Boghian84, 
Gina Amza, Daniela Simion și Ana Mihaela Pădu- 
rean85.  

 
Predica la împlinirea a 40 de ani ai soției mele 

[8 septembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/08/

predica-la-implinirea-a-40-de-ani-ai-sotiei-mele-8-
septembrie-2017/. Predica a fost apreciată de Daniela 
Simion, Protosinghel Dr. Iustin Popovici86 și Ana 
Mihaela Pădurean.  

                                           
83 A se vedea:  
https://www.facebook.com/iulicaemil.ionescu.  
84 Idem:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016900

209227.  
85 Idem:  
https://www.facebook.com/mihaela.padurean.7.  
86 Idem: https://www.facebook.com/ianispopovici.  
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Daniela Simion: La mulți ani soției, doamnei 
preotese! Recunosc că[,] citind[,] am zâmbit cu duio- 
șie! Să vă bucurați împreună, mereu! 

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc 
frumos, doamnă Daniela, și vă doresc numai bine! 
Dumnezeu să vă întărească în tot lucrul cel bun pe 
care îl faceți!  

Răspunsul meu a fost apreciat de Daniela 
Simion.  

 
* 
 

Miercuri, 10. 14, 13 septembrie 2017, soare, 22 de 
grade.  

 
Predică la Duminica anterioară Înălțării Sfintei 

Cruci [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/09/

predica-la-duminica-anterioara-inaltarii-sfintei-
cruci-2017/.     

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [112]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/10/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-112/.  
 
Iov, cap. 38, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/11/i

ov-cap-38-cf-lxx/.  
 
Iov, cap. 39, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/12/i

ov-cap-39-cf-lxx/.  
 
Predică la Înălțarea Sfintei Cruci [14 septembrie 

2017]: 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/13/predi
ca-la-inaltarea-sfintei-cruci-14-septembrie-2017/.  

 
* 
 

13. 28, 21 septembrie 2017, zi de joi, cu soare și 
vânt.  

 
Predica la 12 ani de Dumnezeiască Preoție [17 

septembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/14/

predica-la-12-ani-de-dumnezeiasca-preotie-17-
septembrie-2017/.    

 
Apreciată de Daniela Simion.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [113]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-113/.  
 
Predică la Duminica posterioară Înălțării Sfintei 

Cruci [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/16/

predica-la-duminica-posterioara-inaltarii-sfintei-
cruci-2017/.  

 
Iov, cap. 40, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/17/i

ov-cap-40-cf-lxx/.  
 
Iov, cap. 41, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/18/i

ov-cap-41-cf-lxx/.  
 
Iov, cap. 42, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/19/i
ov-cap-42-cf-lxx/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [114]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/20/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-114/.  
 
Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/21/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-1-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 

* 
 
1 octombrie 2017, duminică, soare și frig, 18. 14, 

18 grade.  
 
Predică la Duminica a 18-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/22/predi
ca-la-duminica-a-18-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/23/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-2-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [115]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/24/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-115/.  
 
Darul celor două cărți liturgice:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/24/
darul-celor-doua-carti-liturgice/.  

 
Mărturisirea publică a credinței:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/24/

marturisirea-publica-a-credintei/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/25/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-3-cf-lxx/.  
 
„Repere didactice” cu plagiate:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/25/

repere-didactice-cu-plagiate/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/26/

intelepciunea-lui-salomon-cap-4-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [116]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/27/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-116/.  
 
Predică la Duminica a 19-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/28/predi
ca-la-duminica-a-19-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [117]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/29/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-117/.  
 
Recunoștință și reînnoire:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/29/

recunostinta-si-reinnoire/.  
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Misiunea Bisericii Ortodoxe azi:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/30/

misiunea-bisericii-ortodoxe-azi/.  
 
Alte citiri și recitiri:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/09/30/

alte-citiri-si-recitiri/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [118]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/01/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-118/.  
 

* 
 

Marți, 3 octombrie 2017, zi cu soare, 11. 46, 16 
grade.  

 
Temeiurile dogmatice ale Sfintelor Taine:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/t

emeiurile-dogmatice-ale-sfintelor-taine/.  
 
 Apreciat de Iulică Emil Ionescu. 
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [119]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/03/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-119/.  
 
Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 
Epilog la lumea veche, vol. I. 3 (ediția a doua):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/e

pilog-la-lumea-veche-vol-i-3-editia-a-doua/. Este a 
154-a carte TPA.  
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Cartea Sfântului Profet Iov:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/03/c

artea-sfantului-profet-iov/. Este a 155-a carte TPA și 
a 9-a publicată pe 2017.   

 
* 
 

16. 34, 18 octombrie 2017, zi cu soare, de 
miercuri, 28 de grade.  
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Melancolie: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/04/mela
ncolie/.  

 
Predică la Duminica a 20-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/05/predi
ca-la-duminica-a-20-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [120]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/06/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-120/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/07/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-5-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [121]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/08/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-121/.  
 
Apreciat de Berney Foley.  
 
Evanghelia după Lucas, 5, 17-26, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/09/

evanghelia-dupa-lucas-5-17-26-cf-byz/.  
 
Apreciat de Berney Foley.  
 
Cunoașterea teologică se împlinește în comu- 

niunea Sfinților:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/10/c

unoasterea-teologica-se-implineste-in-comuniunea-
sfintilor/.  

Apreciat de Berney Foley.  
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Plagiatele lui Theodor Damian:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/10/p

lagiatele-lui-theodor-damian/.  
 
Apreciat de Berney Foley87.  
 
Despre ipocrizia neoprotestantă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/11/d

espre-ipocrizia-neoprotestanta/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [122]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/12/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-122/.  
 
Predică la pomenirea Sfintei Cuvioase Paras- 

chevi [14 octombrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/13/p

redica-la-pomenirea-sfintei-cuvioase-paraschevi-14-
octombrie-2017/.  

 
Predică la Duminica a 21-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/14/predic
a-la-duminica-a-21-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Apreciată de Berney Foley.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [123]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-123/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 6, cf. LXX:  

                                           
87 A se vedea:  
https://www.facebook.com/bernie.pat.papafoley.  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/16/i
ntelepciunea-lui-salomon-cap-6-cf-lxx/.  

 
Protoieria Turnu Măgurele. Monografie-Album:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/17/p

rotoieria-turnu-magurele-monografie-album/.  
 
Apreciat de Nicolae Bogdan Petre88.  
 
Onomastica în „Ciocoii vechi și noi”:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/18/o

nomastica-in-ciocoii-vechi-si-noi/.  
 
Lucrarea pastoral-misionară a unui cleric orto- 

dox se vede în creația sa online:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/18/l

ucrarea-pastoral-misionara-a-unui-cleric-ortodox-
se-vede-in-creatia-sa-online/.  

 
Sfântul Dosoftei al Moldovei, Psalmul 1:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/18/s

fantul-dosoftei-al-moldovei-psalmul-1/.  
 
Apreciat de Nicolae Bogdan Petre.  
 

* 
 

17. 30, luni, 23 octombrie 2017, cer întunecat, 16 
grade.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 7, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/19/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-7-cf-lxx/.  

                                           
88 Idem:  
https://www.facebook.com/bogdannicolae.petre.  
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Apreciat de Nicolae Bogdan Petre.  
 
Predică la Duminica a 23-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/20/predi
ca-la-duminica-a-23-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [124]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/21/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-124/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [125]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/22/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-125/.  
 
Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [26-27 

octombrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/23/p

redica-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-octombrie-
2017/.  

 
A 156-a carte TPA: Studii literare (vol. 3):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/23/s

tudii-literare-vol-3/.  
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* 

 
31 octombrie 2017, zi de marți, cu mult soare, 8 

grade, 10. 19, ziua în care am împlinit 40 de ani de 
viață.  

 
Moara cu noroc:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/24/

moara-cu-noroc/.  
 
Apreciat de Nicolae Bogdan Petre.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [126]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/25/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-126/.  
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Poezia prozei lui Ion Creangă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/26/

poezia-prozei-lui-ion-creanga/.  
 
Cel mai important lucru:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/26/c

el-mai-important-lucru/.  
 
Apreciat de Daniela Simion.  
 
Calea Sfinților [26 octombrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/26/c

alea-sfintilor-26-octombrie-2017/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [127]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/27/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-127/.  
 
Predică la Duminica a 24-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/28/predi
ca-la-duminica-a-24-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Sfântul Dosoftei al Moldovei, Psalmul 2:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/29/s

fantul-dosoftei-al-moldovei-psalmul-2/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [128]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/30/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-128/.  
 
Predica la împlinirea a 40 de ani [31 octombrie 

2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/31/predic
a-la-implinirea-a-40-de-ani-31-octombrie-2017/.  
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* 
 
1 noiembrie 2017, ora 8. 59, miercuri, zi cu soare, 

dar acum sunt numai 3 grade afară.  
 

 
 
* 
 

5 noiembrie 2017, zi de duminică, ora 19. 36, 8 
grade89.  

 
Predica PFP Daniel, Patriarhul României, la 10 

ani de patriarhat [28 octombrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/31/p

redica-pfp-daniel-patriarhul-romaniei-la-10-ani-de-
patriarhat-28-octombrie-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/01/in

telepciunea-lui-salomon-cap-8-cf-lxx/.  
 
Ion și semnele [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/02/i

on-si-semnele-1/.  

                                           
89 La această oră, 43 de persoane sunt abonate la contul 

meu de Facebook.  
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Predică la Duminica a 22-a după Cincizecime 
[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/03/predic
a-la-duminica-a-22-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Apreciată de Nicolae Bogdan Petre.  
 
Ion și semnele [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/04/i

on-si-semnele-2/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [129]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-129/.  
 

 
 
A 157-a carte TPA la nivel online: Maturizarea 

poeziei:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/

maturizarea-poeziei/.  
 
Iubirea lui e un poem, viața lui e o poezie:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/i

ubirea-lui-e-un-poem-viata-lui-e-o-poezie/.  
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Dorin Octavian Picioruș: E primul comentariu 
literar autentic la poezia mea. Și el aparține soției 
mele, singura persoană care a citit opera mea poetică 
în întregime și o înțelege în profunzimile ei.  

 
* 
 

18, 36, zi de miercuri, 15 noiembrie 2017, prima 
zi a Postului Nașterii Domnului.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/06/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-9-cf-lxx/.  
 
Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și 

Gavriil și a tuturor Sfintelor, Cereștilor și Netru- 
peștilor Puteri [8 noiembrie 2017]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/07/p
redica-la-sinaxa-sfintilor-arhangheli-mihail-si-
gavriil-si-a-tuturor-sfintelor-cerestilor-si-
netrupestilor-puteri-8-noiembrie-2017/.  

 
Predica la pomenirea de 5 ani a bunicii mele, 

Floarea [8 noiembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/08/p

redica-la-pomenirea-de-5-ani-a-bunicii-mele-
floarea-8-noiembrie-2017/.  

 
Apreciată de Nicolae Bogdan Petre.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [130]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/09/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-130/.  
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Binecuvântarea mare și ectenia mare, cf. 
Ieraticon 2009, p. 111-113:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/10/bi
necuvantarea-mare-si-ectenia-mare-cf-ieraticon-
2009-p-111-113/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 10, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/10/in

telepciunea-lui-salomon-cap-10-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 25-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/11/predica
-la-duminica-a-25-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Apreciată de Nicolae Bogdan Petre.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [131]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/12/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-131/.  
 
Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 

ludicul [5]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/13/m

arin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-5/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 11, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/14/in

telepciunea-lui-salomon-cap-11-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 
De la Alex Grama la Alex Ștefănescu: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/15/d

e-la-alex-grama-la-alex-stefanescu/.  
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Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 

* 
 

4 decembrie 2017, zi de luni, cu soare și 3 grade, 
8. 40.  

 
Polemici despre Arghezi, poet credincios:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/16/p

olemici-despre-arghezi-poet-credincios/.   
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/17/in

telepciunea-lui-salomon-cap-12-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 26-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/18/predic
a-la-duminica-a-26-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [132]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/19/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-132/.  
 
Pastorala Sfântului Sinod (noiembrie 2017):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/19/p

astorala-sfantului-sinod-noiembrie-2017/.  
 
Predică la intrarea în Biserică a Maicii Dom- 

nului [21 noiembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/20/p

redica-la-intrarea-in-biserica-a-maicii-domnului-21-
noiembrie-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 13, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/21/in
telepciunea-lui-salomon-cap-13-cf-lxx/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [133]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/22/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-133/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/23/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-14-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [134]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/24/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-134/.  
 
Predică la Duminica a 30-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/25/predic
a-la-duminica-a-30-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 15, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/26/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-15-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [135]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/27/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-135/.  
 
A fost canonizat Sfântul Cuvios Iacovos Tsali- 

chis: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/27/a-fost-
canonizat-sfantul-cuvios-iacovos-tsalichis/.  

 
Baltagul și semnele:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/28/b
altagul-si-semnele/.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Apostol An- 

dreas, Apostolul românilor (30 noiembrie 2017):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/29/p

redica-la-pomenirea-sfantului-apostol-andreas-
apostolul-romanilor-30-noiembrie-2017/.  

 
Apreciată de Horațiu Cristian Filip.  
 
Predică la Ziua Națională a României (1 decem- 

brie 2017):  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/30/p

redica-la-ziua-nationala-a-romaniei-1-decembrie-
2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 16, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/01/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-16-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 16-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/02/predic
a-la-duminica-a-16-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/03/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-17-cf-lxx/.  
 
Predica la 11 ani de online [6 decembrie 2017]90:  

                                           
90 Și pentru că am editat într-un ritm „prea alert” 

articolele de azi, Facebookul m-a anunțat că „am abuzat” de 
această utilitate și m-a amenințat că mi-o va bloca, dacă 
continui în acest ritm. Fapt pentru care am fost nevoit să 
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/04/
predica-la-11-ani-de-online-6-decembrie-2017/.  

 
* 

 
15. 27, 12 decembrie 2017, zi de marți, soare, 12 

grade.  
 
Predică la pomenirea Sfântului Nicolaos, Arhie- 

piscopul Mirelor Lichiei [6 decembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/05/

predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-
arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2017/.  

 
Hagialâcuri și spovedanii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/06/

hagialacuri-si-spovedanii/.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/07/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-18-cf-lxx/.   
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [136]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/08/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-136/.  
 
Predică la Duminica a 27-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/09/predi
ca-la-duminica-a-27-a-dupa-cincizecime-2017/.  

 
Credința uitată:  

                                           
pun ultimele 5 articole în 8 minute, ca să treacă timp între 
ele, și nu în două, adică în ritmul meu.   
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https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/10/c
redinta-uitata/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [137]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/11/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-137/.  
 
Vechea și Noua Romă:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/12/v

echea-si-noua-roma/. Fișă de lectură.  
 
Am reținut o frază…de la Camil Petrescu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/12/a

m-retinut-o-fraza/.  
 

* 
 

17. 45, sâmbătă, 16 decembrie 2017, 10 grade.  
 

Eminescu: între modernitate și tradiție [138]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/13/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-138/.  
 
Erudiția lui Creangă [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/14/e

ruditia-lui-creanga-1/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [139]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-139/.  
 
Predică la Duminica a 28-a după Cincizecime 

[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/predic
a-la-duminica-a-28-a-dupa-cincizecime-2017/.  
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Înțelepciunea lui Salomon: a 158-a carte TPA la 

nivel online. O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/i

ntelepciunea-lui-salomon/.  
 

* 
 
1 ianuarie 2018, zi de luni, cu soare, 13. 42, 12 

grade.  
 
Înțelepciunea lui Salomon, cap. 19, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/17/i

ntelepciunea-lui-salomon-cap-19-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [140]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/18/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-140/.  
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Critica în tranșee. De la realismul socialist la 
autonomia esteticului:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/19/c
ritica-in-transee-de-la-realismul-socialist-la-
autonomia-esteticului/.  

 
Erudiția lui Creangă [2]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/20/e

ruditia-lui-creanga-2/.  
 
De unde vine expresia „floarea tinereții”?  
Răspunsul soției mele:   
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/21/d

e-unde-vine-expresia-floarea-tineretii/.  
 
Erudiția lui Creangă [3]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/22/e

ruditia-lui-creanga-3/.  
 
Predică la Duminica anterioară Nașterii Dom- 

nului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/23/p

redica-la-duminica-anterioara-nasterii-domnului-
2017/.  

 
Predică la Nașterea Domnului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/24/

predica-la-nasterea-domnului-2017/.  
 
Pastorala la Nașterea Domnului a PS Galaction 

Stângă [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/24/

pastorala-la-nasterea-domnului-a-ps-galaction-
stanga-2017/.  
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Pastorala Nativității a Patriarhului României 
[2017]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/24/pastor
ala-nativitatii-a-patriarhului-romaniei-2017/.  

 
Predică la sinaxa Preasfintei Născătoarei de 

Dumnezeu [26 decembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/25/p

redica-la-sinaxa-preasfintei-nascatoarei-de-
dumnezeu-26-decembrie-2017/.  

 
Predică la pomenirea Sfântului Arhidiacon Ste- 

fanos [27 decembrie 2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/26/

predica-la-pomenirea-sfantului-arhidiacon-
stefanos-27-decembrie-2017/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, Cuvântul înainte, cf. 

LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/27/intele
pciunea-lui-sirah-cuvantul-inainte-cf-lxx/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/28/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-1-cf-lxx/.  
 
Un motto pentru opera lui Sadoveanu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/29/

un-motto-pentru-opera-lui-sadoveanu/.  
 
Predică la Duminica posterioară Nașterii Dom- 

nului [2017]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/30/p

redica-la-duminica-posterioara-nasterii-domnului-
2017/.  
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Apreciată de Florida Mihăilă.  
 
Predică la praznicul tăierii-împrejur celei după 

trup a Domnului [1 ianuarie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/31/p

redica-la-praznicul-taierii-imprejur-celei-dupa-
trup-a-domnului-1-ianuarie-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 2, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/01/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-2-cf-lxx/.  
 
Apreciat de Iulică Emil Ionescu.  
 
Ora 14. 14:  Anul 2018 ar trebui să fie un an al 

maturității și al eleganței civice pentru toți orto- 
docșii români responsabili. Pentru că se împlinesc 
100 de ani de românitate statală și, totodată, vom fi 
martori la sfințirea Catedralei Naționale, care și ea 
este un deziderat național. Și pentru aceste două 
lucruri importante pentru noi trebuie să ne rugăm și 
să Îi mulțumim lui Dumnezeu cu recunoștință.  

 
Apreciat de Florida Mihăilă.  

 
* 
 

5 ianuarie 2018, 16. 17, vineri, 9 grade, soare.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [141]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/02/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-141/.  
 
Florida Mihăilă: Felicitări!!! Un an cu multă 

sănătate și împliniri!!! Doamne ajută tuturor!!! 
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Dorin Octavian Picioruș: Vă doresc numai bine, 
doamnă Florida! Dumnezeu să vă întărească în tot 
lucrul cel bun!.  

 
Ortodoxia avangardistă (din nou) sau cum e să 

fim mai postmoderni decât postmodernii:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/03/

ortodoxia-avangardista-din-nou-sau-cum-e-sa-fim-
mai-postmoderni-decat-postmodernii/.  

 
Anul Omagial 2018:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/04/

anul-omagial-2018/.  
 
Predică la Botezul Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/05/

predica-la-botezul-domnului-2018/.  
 
Apreciată de Florida Mihăilă.  
 
16. 26: Ori de câte ori avem de-a face cu o 

sfințire a apei, a casei, a troiței sau a Bisericii trebuie 
să le accentuăm oamenilor faptul că ei trebuie să se 
roage împreună cu noi, cu ierarhia Bisericii, pentru 
coborârea slavei lui Dumnezeu. Pentru că slava lui 
Dumnezeu e cea care sfințește apa, casa, troița și 
Biserica. Și Dumnezeu trimite slava Lui la noi pentru 
rugăciunile întregii Sale Biserici și nu doar pentru 
rugăciunile ierarhiei Bisericii.  

 
Comentariu apreciat de Iulică Emil Ionescu, 

Nicolae Bogdan Petre și de Florida Mihăilă. 
Iulică Emil Ionescu: La mulți[,] sănătoși, feri- 

ciți, iubiți și bogați ani alături de cei dragi[,] iar bunul 
Dumnezeu să vă ajute mereu[!] 
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Dorin Octavian Picioruș: Vă mulțumesc fru- 
mos, domnule Iulică! Mult spor în tot lucrul cel bun 
pe care îl faceți și numai bine!  

 
* 
 

18. 03, sâmbătă, 6 ianuarie 2018, 10 grade.  
 
Predică la sinaxa Sfântului Ioannis Botezătorul 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/06/predi
ca-la-sinaxa-sfantului-ioannis-botezatorul-2018/.  

 
* 
 

8 ianuarie 2017, zi de luni, cu soare, 8. 25.  
 
Petre Moise91 a vorbit despre interpretarea 

demnă a Apostolului, dând un exemplu din Grecia. 
Iar eu i-am scris următorul comentariu:  

Domnule Petre Moise, și în România se cântă la 
fel ca în exemplul dat de dumneavoastră, dacă cel 
care cântă are profunde cunoștințe muzicale bise- 
ricești și dacă e un om duhovnicesc. Pentru că mu- 
zica psaltică bisericească are nevoie nu numai de o 
execuție desăvârșită din punct de vedere muzical, ci 
în primul rând de pocăință, de mărturisirea inimii în 
timpul cântării. Eu am auzit doar câțiva oameni în 
toată viața mea cântând profund ortodox. Adică 
tânguindu-se duhovnicește. Pentru că cel care cântă 
trebuie să fie un mare teolog, dublat de un rar om 
duhovnicesc și de un cântăreț excepțional. 

                                           
91 A se vedea:  
https://www.facebook.com/moise.petre.3.  
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Comentariul meu a fost apreciat de Florida 
Mihăilă92, Petre Moise, Buzuleac Sorin, Alex Codruț, 
Maia Wetz, Grigore Emil, Eugen Elisei, Cosmin 
Andrei Morari, George Cristian Iacob.  

 
* 

 
16. 51, joi, 11 ianuarie 2018, cer înnorat. 7 grade.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [142]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-142/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 3, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/08/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-3-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [143]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/09/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-143/.  
 
Poezia lui Mircea Ivănescu:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/10/p

oezia-lui-mircea-ivanescu/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 4, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/11/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-4-cf-lxx/.  
 
La ora 17. 05: Schimbarea reală începe în noi și 

nu o așteaptă mai nimeni, în afară de Dumnezeu, 
Care ne îndeamnă în fiecare clipă la a fi alții. Când 
m-am pocăit de păcatele mele nu s-a așteptat nimeni 
că vreau să mă curățesc de ele. Când am scris o carte 
                                           

92 Idem: https://www.facebook.com/florida.mihaila.  
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nu am așteptat un public și nici ovații. Am scris, cel 
mai adesea, când nimeni nu se aștepta să vreau și să 
pot să fac asta. Pentru că atunci când poți și vrei să 
faci un lucru anume, trebuie să îl faci și să nu aștepți 
aprobare de la nimeni, ci numai ajutor de la Dum- 
nezeu. Vor fi puțini cei care vor vedea în tine har, 
valoare, intenții nobile. Și ce dacă?! Dacă știi că poți 
să faci un lucru anume, trebuie să îl faci! Mai târziu, 
mulți vor vedea încrederea ta în lucrul pe care l-ai 
făcut și, implicit, în vocația ta. Și îți vor da dreptate!  

 
Articol apreciat de James J. Kilroy93 și Mona 

Vintilă94.  

 
* 
 

12. 29, zi de luni, pe ninsoare (prima din an), 15 
ianuarie 2018. Primul comentariu la Alex Goldiș95:  

Eu și soția mea îl pomenim pe Mihail Eminescu, 
cu Parastas, pe 20 decembrie, adică de ziua lui de 
naștere. Însă mă bucur că azi, în ziua în care mulți 
cred că „s-a născut”, el este elogiat și pomenit liturgic 
de Biserica noastră, pentru că astfel ne amintim de el 
la modul totalizator. Pentru că, pe de o parte, trebuie 
să ne amintim de opera lui și de faptul că trebuie să 
o adâncim continuu, iar, pe de altă parte, trebuie să 
ne îngrijim de sufletul său, pomenindu-l în mod 
liturgic.  

 

                                           
93 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=10000443

2125391.  
94 Idem: https://www.facebook.com/mona.vintila.9.  
95 Idem:  
https://www.facebook.com/alex.goldis.9.  
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* 
 

La alt articol al lui Alex Goldiș, din 18 ianuarie 
2018: Cred că pe prima româncă premier o discri- 
minăm pe bază de aversiuni adânc înrădăcinate în 
noi, așa după cum îl discriminăm și pe primul 
președinte român de etnie germană. Ne ia timp până 
ajungem să judecăm oamenii după ceea ce fac. Adică 
poziționările ante factum țin de ceea ce auzim des- 
pre el și nu de realitatea omului ca atare.  

 
* 

 
11. 01, luni, 22 ianuarie 2018, pe timp de nin- 

soare. Un grad.  
 
Isaias, cap. 55, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/12/i

saias-cap-55-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 29-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/13/predic
a-la-duminica-a-29-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 5, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/14/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-5-cf-lxx/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [144]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/15/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-144/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 6, 1-17, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/16/i
ntelepciunea-lui-sirah-cap-6-1-17-cf-lxx/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 6, 18-37, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/17/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-6-18-37-cf-lxx/.  
 
Lucas 5, 27-39, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/18/l

ucas-5-27-39-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica a 32-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/19/predic
a-la-duminica-a-32-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Plângerile lui Ieremias, cap. 1, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/20/

plangerile-lui-ieremias-cap-1-cf-lxx/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 7, 1-17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/21/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-7-1-17-cf-lxx/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 7, 18-36, cf. LXX: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/22/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-7-18-36-cf-lxx/.  
 
* 
 

23 ianuarie 2018, zi de marți. Spre seară am 
publicitat o filă video, cu niște oameni care zburau 
alături de păsări.  

 
* 
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24 ianuarie 2018, zi de miercuri, cu soare. Am 
publicitat două file video: prima dronă cu pasager 
uman la bord, făcută în China, și cum arată un taxi 
dronă în Dubai.  

După care, la 10 și ceva, am scris următorul text: 
„Zborul păsărilor ne vorbește despre zborul minții 
noastre către Dumnezeu. Numai că mintea noastră 
nu se înalță în aer, ci în slava lui Dumnezeu. Pentru 
că întru slava Lui cea dumnezeiască noi vedem și 
simțim cele dumnezeiești”. Înainte de a pleca la o În- 
mormântare.  

 
23. 17: Ecaterina Vogoride: femeia care a 

contribuit în mod decisiv la Unirea Principatelor 
Române din ziua de 24 ianuarie 1859. A se citi:  

https://www.activenews.ro/cultura-
istorie/Unirea-Principatelor-Omagiu-Cocutei-
Voguride-femeia-care-a-pus-Tara-inaintea-
casniciei-si-a-facut-posibila-Unirea-de-la-1859-
148883.  

 
23. 24: Pe dealul Patriarhiei, acum 159 de ani, s-

a perfectat unirea Moldovei cu Țara Românească.  
A se vedea:  
http://basilica.ro/parintele-patriarh-daniel-

cladirea-in-care-s-a-decis-unirea/.  
 
* 
 

8. 59, soare, 25 ianuarie 2018, - 7 grade. Am 
publicitat translatorul portabil minuscul, neracordat 
la online. Pe la 22 și ceva am publicitat o filă video, 
cu mărturia unei doamne tinere, care și-a învins 
handicapul locomotor, dobândit într-un accident, și 
a reușit lucruri extraordinare în viață. Sub titlul: 
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„Măreția omului constă în a nu accepta neîmplinirea 
interioară”.  

 
* 

 
17, 16, vineri, 26 ianuarie 2018. Am publicat 

textul: „Marea luptă e cea din noi înșine! Luptăm cu 
patimile din noi, cu neîmplinirile noastre, cu con- 
dițiile vitrege de tot felul, cu toate nedreptățile. Și 
faptul de a merge pe fiecare zi mai departe înseamnă 
o biruință zilnică, continuă. O biruire de sine și un 
exemplu viu pentru toți cei care au nevoie de spriji- 
nul nostru”. Afară e un grad. O zi cu soare.  

 
* 
 

Marți, 30 ianuarie 2018, ora 6. 30: „Exigența 
primă a teologiei este adevărul. Adevărul dumne- 
zeiesc revelat este fundamentul teologiei Bisericii. 
De aceea, teologii Bisericii sunt oamenii care își 
asumă întreaga teologie a ei ca pe conținutul vieții 
lor. Sunt oamenii care trăiesc în interiorul adevărului 
dumnezeiesc revelat și experimentat ca mod de viață 
eclesial. Pentru că adevărul lui Dumnezeu e conținu- 
tul cugetării teologice[,] dar și limitele sale. Fiindcă, 
în teologie, nu ne putem pronunța decât despre cele 
revelate de Dumnezeu și păstrate tradițional în Bise- 
rică”.  

* 
 

Joi, 1 februarie 2018, 8.00, soare, - 2 grade.  
 
Lucas 6, 1-11, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/23/l

ucas-6-1-11-cf-byz/.  
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Înțelepciunea lui Sirah, cap. 8, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/24/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-8-cf-lxx/.  
 
Lucas 6, 12-19, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/25/l

ucas-6-12-19-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica a 33-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/26/predi
ca-la-duminica-a-33-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 9, 1-9, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/27/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-9-1-9-cf-lxx/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 9, 10-18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/28/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-9-10-18-cf-lxx/.  
 
Predică la pomenirea Sfinților 3 Ierarhi [30 

ianuarie 2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/29/

predica-la-pomenirea-sfintilor-3-ierarhi-30-
ianuarie-2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 10, 1-13, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/30/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-10-1-13-cf-lxx/.  
 
Lucas 6, 20-38, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/01/31/l

ucas-6-20-38-cf-byz/.  
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Predică la Întâmpinarea Domnului [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/01/

predica-la-intampinarea-domnului-2018/. 
 

* 
 
16. 53, duminică, 11 februarie 2018, zi înnorată, 3 

grade.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 10, 14-31, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/02/

intelepciunea-lui-sirah-cap-10-14-31-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 34-a după Cincizecime 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/03/predi
ca-la-duminica-a-34-a-dupa-cincizecime-2018/.  

 
Geneza creștină în opera lui Eminescu [1]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/04/

geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-1/.  
 
Lucas 6, 39-49, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/05/

lucas-6-39-49-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 11, 1-17, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/06/

intelepciunea-lui-sirah-cap-11-1-17-cf-lxx/.  
 
Geneza creștină în opera lui Eminescu (2).  
Rugăciunea unui dac și Scrisoarea I:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/07/

geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu-2-
rugaciunea-unui-dac-si-scrisoarea-i/.  
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Înțelepciunea lui Sirah, cap. 11, 18-34, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/08/

intelepciunea-lui-sirah-cap-11-18-34-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/09/predi
ca-la-duminica-infricosatoarei-judecati-2018/.  

 
Lucas 7, 1-10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/10/l

ucas-7-1-10-cf-byz/.  
 
Lucas 7, 11-17, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/11/l

ucas-7-11-17-cf-byz/.  
 
La 18. 05 am publicitat o predică a PS Galaction 

Stângă din 7 februarie 2018. Predica a fost apreciată 
de Pr. George Valentin Boghian96.  

 
* 
 

16 februarie 2018, vineri.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 12, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/12/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-12-cf-lxx/.  
 
Lucas 7, 18-30, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/13/l

ucas-7-18-30-cf-byz/.  

                                           
96 A se vedea:  
https://www.facebook.com/profile.php?id=100016900

209227.  
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Lucas 7, 31-50, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/14/l

ucas-7-31-50-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 14, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/15/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-14-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica Izgonirii lui Adam din 

Paradis [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/16/

predica-la-duminica-izgonirii-lui-adam-din-
paradis-2018/.  

 
Și pentru că am pus toate cele 5 articole de azi 

într-unul singur pe Facebook, el a fost apreciat de 
Bogdan Nicolae Petre.  

 
* 
 

Pe 18 februarie 2018, în zi de duminică, la lăsatul 
sec de brânză, am publicitat două file video după ora 
22. Prima: cu Marin Sorescu, recitând Trebuiau să 
poarte un nume, sub titlul: „Eminescu: pentru că 
trebuia să poarte un nume”, iar a doua: cu Nichita 
Stănescu, recitând În dulcele stil clasic, sub titlul: 
„Pasul trece întotdeauna...eu rămân”.  

 
Felicia Adomnicăi a apreciat poezia rostită de 

Marin Sorescu.  
 

* 
 

9. 27, vineri, 23 februarie 2018, cer înnorat, 
minus un grad.  
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Marin Sorescu. Neparodiantul, neironicul, ne- 
ludicul [6]:  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/17/
marin-sorescu-neparodiantul-neironicul-neludicul-
6/.   

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 15, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/18/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-15-cf-lxx/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 18, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/19/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-18-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 8, 1-15, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/20/

lucas-cap-8-1-15-cf-byz/.  
 
Hagialâcurile lui Moromete:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/21/

hagialacurile-lui-moromete/.  
 
Lucas, cap. 8, 16-25, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/22/l

ucas-cap-8-16-25-cf-byz/.  
 
Predică la Duminica Ortodoxiei [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/23/

predica-la-duminica-ortodoxiei-2018/.  
 

* 
Preoteasa Felicia Adomnicăi97 a apreciat co- 

perta unei cărți a soției mele.  

                                           
97 A se vedea:  
https://www.facebook.com/felicia.adomnicai.  
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* 
 

Pe 28 februarie 2018, la ora 13. 16, am publicitat 
o filă video în care un păianjen își țese pânza.  

Deasupra căreia am scris: „Cel care scrie cu 
înțelepciune se aseamănă în mod inconfundabil cu 
păianjenul care își construiește pânza”. Articolul 
meu a fost apreciat de Felicia Adomnicăi, Gina Amza 
și Dan Eugen Guțu.  

 
* 
 

11. 24, vineri, 2 martie 2018, -4 grade.  
 
Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodo- 

xiei [2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/24/

pastorala-sfantului-sinod-la-duminica-ortodoxiei-
2018/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 19, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/25/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-19-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 8, 26-39, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/26/

lucas-cap-8-26-39-cf-byz/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [145]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/27/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-145/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 20, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/02/28/

intelepciunea-lui-sirah-cap-20-cf-lxx/.  
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Înțelepciunea lui Sirah, cap. 21, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/01/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-21-cf-lxx/.  
 
Cele 6 articole le-am publicitat pe toate odată și 

ele au fost apreciate de Iulică Emil Ionescu.  
 
Predică la Duminica a 2-a din Postul Mare 

[2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/02/

predica-la-duminica-a-2-a-din-postul-mare-2018/.  
 
Predica a fost apreciată de Bogdan Nicolae 

Petre și de Felicia Adomnicăi.  
 

* 
 
Pe la 20 și ceva, pe 6 martie 2018, am publicitat 

o filă video. Deasupra căreia am scris: „A cânta 
înseamnă a întrece orice așteptare”. Și a fost apreciat 
imediat articolul meu de Preoteasa Felicia Adom- 
nicăi, cu care am discutat în mod privat până la ora 
21.  

* 
18. 36, 11 martie 2018, 16 grade, zi de duminică.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 22, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/03/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-22-cf-lxx/.  
 
Lucas, cap. 8, 40-56, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/04/

lucas-cap-8-40-56-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 23, cf. LXX:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/05/i
ntelepciunea-lui-sirah-cap-23-cf-lxx/.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [146]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/06/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-146/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [147]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/07/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-147/.  
 
Lucas, cap. 9, 1-10, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/08/

lucas-cap-9-1-10-cf-byz/.  
 
Eminescu: între modernitate și tradiție [148]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/09/

eminescu-intre-modernitate-si-traditie-148/.  
 
Predică la Duminica a 3-a din Postul Mare 

[2018]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/10/

predica-la-duminica-a-3-a-din-postul-mare-2018/.  
 
Binecuvântările Învierii, glas I, de Cuviosul 

Macarie Ieromonahul:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/10/

binecuvantarile-invierii-glas-i-de-cuviosul-macarie-
ieromonahul/.  

 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 24, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/11/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-24-cf-lxx/.  
 
Minunile lui Dumnezeu din viața lui George:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/11/
minunile-lui-dumnezeu-din-viata-lui-george/. 

 
Articole apreciate de Felicia Adomnicăi.  
 

* 
 
Pe 14 martie 2018 am primit un mesaj elogios, în 

mod privat, de la Preoteasa Felicia Adomnicăi și mi-
a apreciat 3 fotografii în format text.  

 
* 
 

15. 20, vineri, 16 martie 2018, 19 grade, cer 
înnorat.  

 
Eminescu: între modernitate și tradiție [149]:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/12/e

minescu-intre-modernitate-si-traditie-149/.  
 
Lucas, cap. 9, 11-17, cf. BYZ:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/13/l

ucas-cap-9-11-17-cf-byz/.  
 
Înțelepciunea lui Sirah, cap. 25, cf. LXX:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/14/i

ntelepciunea-lui-sirah-cap-25-cf-lxx/.  
 
Predică la Duminica a 4-a din Postul Mare 

[2018]: 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/15/predic
a-la-duminica-a-4-a-din-postul-mare-2018/.  

 
Lucas, cap. 9, 18-27, cf. BYZ:  
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https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/l
ucas-cap-9-18-27-cf-byz/.  

 

 
 
Viețile Sfinților (vol. I): a 159-a carte TPA la nivel 

online și prima pe 2018. O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/

vietile-sfintilor-vol-i/.  
 
Apreciată de Felicia Adomnicăi. În mod privat, 

Preoteasa Felicia mi-a mărturisit că a citit azi cartea 
mea Maturizarea poeziei și m-a felicitat pentru ea.  

 
* 

18. 55, zi de marți, 20 martie 2018.  
Dorin Octavian Picioruș: „Așteptăm cu deo- 

sebit interes, domnule Ionuț Biliuță, cărțile dum- 
neavoastră. Mult spor în toate!”.  
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La articolul publicitat aici:  
 

 
 
Administratorul contului a apreciat comenta- 

riul meu.  
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